
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 





Ὁ 8}. 3 »-" 



“ 





ΝΜ, σχζ 

ςΖΖ ΖΖχσχο Ζὥ..Ζ2 

ΡΙΑΤΟΝΙΚΒ ΡΗΔ}0. 





Ο 

ΡΧΑΤΟΝΙΝ ΡΗ “0. 

ΤΗΕ 

ΡΗΖΞΠΟ ΟΕ ῬΙΑΤΟ 

ἘΞ 1 ΤῈΣ Ὁ 

ὙΙΤΗ ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΝΟΤΕΝ 

ΒΥ 

Ὗ. ἢ. ΘΕ ΕΒ, ΜΝ.., 
ῬΕΒΟΡΈΞΒΟΝ ΟΕ ΟΕΕΒΕ ΙΝ ΤῊΞΒ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΑΒΕΒΌΕΒΕΝ. 

ΜΨΙΠΙΙΑΜΗΡ ἃ ΝΟΒΟΑΤΕ: 

14, ΗἨΕΈΝΒΙΕΤΤΑ ΒΤΈΒΕΤ, ΟΟΥΈΕΝΤ ΘΟΘΑΒΌΕΝ, ΠΟΝΘΌΟΝ; 

ΑΝῸ 20, ΒΟΤΗ ΕἘΒΕΘΕΒΙΟΚ ΒΤΕΕΕῚ, ἘΘΙΝΒΌΒΘΟΗ. 

1865. 



ἊΣ 

ὅ.82 438 

, ν ," 
 ᾺὯΝ “5 9 τ, 

ΠΑΒΥΑΒΌ {ἈΝ ΝΕΒΘΙΤΥ, 
Οἰαβεἰοοί ἰδοραππηοηΐ, 

ΑΒΕΒΌΡΕΝ: 

ῬΒΙΝΤΕΡ ΒΥ ΔΕΈΤΗΣΞΒ ΚΕΙΝΟ ΑΝ ΟΟΜΡΡΑΧΥ, 

ΟΟΝΟΒΕῚΤ σΟΥΒΊ, ΒΒΟΑΡ ΞΤΈΣΞΚΕΤ. 



ΡΙΗΒΙΔΟΝ, 

ΤῊΕ ἰοχύ, ψΒΙΟΝ. ΠΔ8. ῬΘΘΠ τηϑίη]ν [Ὁ] ονϑᾶ, ἰΒ ἐμαὺ οὗ 
{Π6 ΠΘΙρΡΒῖ9 ΕΑ! οη Ὁγ Κὶ. Ε΄. Ἡδιτέδηπ. ἴπ ἰΠ6 ἴδ 
ΟΑΒΟΘΒ ἴθ ΜΏΙ1Ο. ὑπ ουάθμοθ, ᾿ηύθυαὶ ΟΥ̓ δχίρσηϑίὶ, 

ΒΘΘΙΩΘα ἰο ΤΟαΌΪΤΟ {16 δαορίϊομ οὗ ἃ ἀἰθγθηὺ τϑϑαϊηρ, 
[86 ρτουπαβ οὗ αἸνουρθηθ6 816, ἴῃ ΘΥΘΙῪ γαγιαἰΐοη οὗ 
Ἰτηρογίδῃοθ, ΒΕ] οἰ ποᾶ ἴῃ {Π6 δῃηποίαιοηθ. Ἐοσίαπαίο! υ, 
ΠοΟύΘΥΘΥ, ὑπ6 Ῥιδίορτιο ἢδ5 σοηθ ἄονῃ 0 8 ΜΠ] 80 
ἔδυ ΘΟΥΤΌΡ ΪΟΠΒ ΟΥ ΘΟΙΏΡ]] ΘΔ ΟΩΒ ἴῃ {Π6 ἰοχύ, ὑμαὺ {6 
ἴδ 8κ ψΏ16ἢ 1 Πᾶγο ἢδα ἴο θυ ουτῃ ΒΒ ὈΘΘη 1 ΘΥΔΙΎ 
ταῦθ ῦ ὑμ8η ΟΥἹ 164]. 

[ἴῃ ρχϑρδῦηρ [818 ψουῖ---ἰῆ6 ἤχϑὺ Πάπα, 1 18 
Ὀομθνθᾶ, οἵἱἠ 8. Ρ]δίοπις ῬΙαΙοριθ ῬτΟΟΘΘαΙΩΡ δι) .ὴ 
Θοοιαπᾶ--ἐΠπ6 δἷτὰ τ οι 1 μᾶγθ ΟΠ ΘΗ͂Υ Πδᾶ ἴῃ Υἱὸν 
ΔΒ 665 ἰο Θοποοηίγαίθ δγουπα {818 ρογίϊοῃ οὗ Ρ]αΐο 
1Πυδ γαύνο ΘΟ] αίοσγαὶ τηδίθυαὶ αὐδᾶν ἴσοι ἃποϊθηὺ ἀπά 
τηοᾶοσπ ΤΠουρΐ, Βθο ἢ 88 τοὶρην Θη8016 ὑΠ6 γοϑαθυ ἴο 
ΘηΐΟΥ ΟἹ 18 ΒίμἋαΥ τ ἃ βυιηραθίο Δρρυθοϊδίο 
βοΐ οὗ {Π6 1ηὐγῖη 5]. να]ὰθ πᾷ οὗἉὨ [86 ΒΙΒίοτοδὶ οθοὺβ 
οὗ 118. Ξρϑου δ ]οῃ 8. 

ὈΝΙΥΕΆΒΙΤΥ ΟΕ ΑΒΕΆΡΕΕΝ, 

1δίλ σμῖν, 186. 





ΟΟΝΤΕΝΈΤΊ ΚΝ. 

Ῥαξςε 

ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΚΝ - - - - - - - - Ιχ 

ΑΏ ΔΙ 915 οὗ ὑπ6 Ρῃθᾶο - - - - - - ΧΙ 

ΟἜΡΕΚ ΤΈΧΤ - - - - - - - -1-.170 

Νοτεῦ--- 

Α. Οἱ [86 ϑδθοῃθ δηὰ Ῥϑυβοῃβ οὗ ὑπ Παϊοσὰς - - 178 

Β. Ζἔβορ, Ενοηυβ, ῬὨ1]ΟΪαα8 - - - - - 184 

Ο. ῬΒΙΟΒΟΡΩΥ ὑμ6 “ ΗἸρμοϑὺ Μυβὶς᾽ - ς- - 187 

Ὁ. Οαἱ ἴδ ὈηΠου 168 ἴῃ 62 Α. - - - - 19] 

ΕΝ. ῬΙΔ568 οὗ Αποϊθηὺ Εϑοϊϊησ ὑοναταὰ θθα - - 196 

Ἐ. Αποϊθηΐ γιΊοβ σοποθγηΐηρ ϑαϊοι!αθ - - - 200 

8 [ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΗΥ ἃ Μοαϊϊαίάοηῃ οὗ θοαὶ -.ὙὋ-Ἕ. - - 210 

ΓΘ) Οἱ 186 Αὐὐβουῖον οἵ {μ6 ὥἔέθηβοαὸ - - - 21ὅ 

Η. Οη {δε Ρ]αίοηϊς Ὠοοίσηθ οὗ “ [ἄδδ5᾽ - - - 218 

Ι. Οπ τῃ6 Ῥ]αίοηϊς γον οὗ ὑπ ΕἸ]οιηθηὺβ οὗ {Π6 

Οὐοπηδυιυςίοη οὗ δὴ - - - - - 229 

Κ. Οἱ ὑμπὲ Ρ]αίοηϊς ιν βίοη οὗ ὑπ6 για - - 227 

7. Οκ μὲ θορμὰ οὗ Μοίοιῃρβυοοϑβ - - - 28ὅ 

Μ. Οἱ {πὸ Μαχὶπὶ οὗ Δῃδχαροσαθϑ - - - - 240 

Ν. Οπ Ῥιο-οχίβίθηοα μὰ Βϑηἑηίβοοθοθ -ὀ -τ- - 242 

Ο. οκ [86 Αὐῦο ατοῦρ οἵ Βιγαβ δπᾶὰ ὑμ6 ϑοῃρ οὗ (δ 

δνδη - - - - - : - - 247 

Ῥ. Ουῃ {δ6 ρᾶβϑαρθ σοραγαϊηρ "οι Ὠιυμο οσά ’ - 25] 



Ψ1 ΟΟΝΤΈΝΤΑ. 

ΝΟΤΈΒ--- 

9. Ἐχροβιύλοη οἱ ἐδ τϑαβομίηρ οὗ θρθ - - - 

Ἡ. Οἱ ἐδ δονογοιρυὺῦν οὗ ὑπὸ ὅοα] - - - - 

δ. Οκ ἴθ ῬΘΟ Δ. Δϑϑανουδύϊοηβ οἱ δοογαΐθθ - - 

Τ. Οἱ ὑμ6 βοραῦθῃοα οὗ τϑαβοπίηρ ἰπ ἔμ6 ΕἾΣΙ Ατραυμαθηῦ 

Ὁ. Οα ροϊδοπίηρ ὈΥ Πθ]οοκ - ὀ - - - - 

Υ. Οἱ ἴδ “1δϑὺ Υοτα᾽ οἵ οογαῦθβ - - - 

ΙΝΡΙΟΕΒ - - - - - - - - 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΘΤΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ Ὀϊαϊορσιο οὗ ὑπ6 ῬΏ 2540 15 ΤΟΙΠΔΓΚΑΌ]6, Θσθὴ δμοηρ' ὑμ6 ΠὨ᾿ΔΙορ 68 

οὗ ΡΙαἴο, ἴον ὕγχο ὑπίηρδ τ ΐ οι, ὑδίζοη ἑοροῦμοῦ, σῖνο 1 ἃ ῬΡΘΟΌΪΙΔΥ δπᾶ 

ὈΠΑΡΡΙΟΔΟΙΘα ῥγθ- θα πθηοθ. [1 ΘΟ ποθ ὑμθ ρογίθουύϊοῃ οἵ δβ8γ}]6 

ψῦ ὑπὸ ἰρσηοϑὺ αἰρην οὗ 8) θοῦ, ὑμ6 ρτοδίθϑὺ σγδοο οὗ ἔοσιη σι 

186 στοαίοϑυ ΤΟ Π688 οΟὗἨ τηδίΐοσ. Ὁ ΒΘΙΒΟΣ χα ἸΟΟΚ ἴο 108 ἔραϊΌΓΘΒ 

88 ἃ ὙῸΥΚ οὗ Ατί, 108 ὩΟΌ]6 ὑχοδίμηθηῦ οὗ 8 ποῦ ]6 ἰβύοσϊοδὶ βα 7] θοῦ, 

186 τρδϑίθυυ ἡτουρίπρ οὗ 108. ρατγίβ, αβὰ {86 οχαυϊδὶῦθ, γοῦ 511}0]}6 

οἰδοσγαύίοη οὗ διδιτηοηίουβ ἀοίδι]5, ΟΥ ὙΠοΐΟΣ ττὔὸ ἰοοκ ἴο 18 τῇ- 

ΒΌΓΡΑΒΒΘα ἱπηροχίϑηοθ ἰῃ ῬὮ]]ΟΒΟΡῊΥ 88 ἃ ῥγοίουμα αἰβοῦββῖοη. ὌΡΟΣ 

186 πιοϑὺ 80 θη οὗ 811 βυ᾽θοίβ, ἃπα δὴ δαγηθδὺ ὑγαρριηρ τιῦ 0.6 

τηοϑὺ ΔΌΒΟΣΡΙ Πρ ῬΓΟΝΪΘΙΩΒ οὗ στηδη ἀοϑίξην, 1Ὁ ΘΟΙΩΙΉΔΗ 8. αὐϊοηϊθη 

88 ὈΘηρ ὉΠα ΘΒ. ΟΠΔΌΪν, Ὀθοὺῃ ἴσο 118 ΠΌΘΣΑΣΥ ΠΏΪΒἢ δηα ἔτοιῃ 108 

ῬΑΠΟΒΟΡὮΪο8] σαῖθ, 86 τηοϑὺ ταθιηοσϑῦ]θ τποπατηθηῦ οἱ ΤΒουρμὺ 

ἴῃ 86 ἰδίου" οὗ ῬΒ]ΟΒΟΡγ. Α ἴον οὐβογνδίζουθ οὁἢὰ ϑδοὶ οὗ 

{8686 δϑρθοὶβ οἵ ἐμ6 Ῥμιδοᾶο “111 ἔοστη [86 τηοϑὺ δρργοργίδίθ ἱπύτγο- 

ἀποίΐοι ἰο ὑπο βύπαγ οὗ 089 Ὀ]α]ορσαθ. 

Αμπᾶ ἔγβῖ, οὗ ἰΐδ ΓδαῦΌοα 88 ἃ ψΟΥΚ οὗ Ατῦ. ΤῸ δβΒοῃδ ΙΔ1Π68 

186 στοαὺ ὑγοδῦϊβ οὗ 086 “ἘΘΡΌΙ]Π1Ο᾽ ΤΔν ΔΡΡΘΑΣ ἃ ΙΩΟΓΘ ἱτηροβίην 

ΠΙΌΘΓΑΙῪ βισαοίαϊο: δηά 1ἐ 18 ποὺ ο Ὧ6 ἀθηϊοα {παὺ ὑμαὺ ΟΣ τη υϑὺ 

ἈῸ τοραγαθα 8ἃ8 ΟΟΌΡΨΙΩρ ἃ Οοηὐγαὶ ῬΟΒ Π]οἢ. δηιοὴρ ὑμ86 ΠΙΔΙορτιο8 

οὗ Ρ]αῖο : γοῖ, ἴῃ δΒηυπηδη ἰηὐογοϑὺ δηα ἴῃ ἀγδιηδίϊο ῬΡΟΎΤΟΣ, 1 ταυδῦ 

Ὧθ6 οομξοββοα ἴο γ᾽ 6] ἃ Ῥσχϑοθάθποο ἴο ὑπ ῬΏδαο, 'ῃ ψὨΐοῖ γα ΠδΥΘ 

ἐμ ρῥ᾽ούυτο οὗ ὑμαῦ ΠΟΌΪΘ 116 ἔγοπι ΜΙ ο ὑπο ΒρΘΟου 8008 οὗἨ {86 
ΔΑἘ 



χ ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΊΟΝ. 

διυρσυϑὺ ΒΠΘΡῸΌ]1 οιηδηδίοθα, βυστουηαϊηρ 1086} πῖῦ ἀοα]6 σἿΟΥΥ 

ἴῃ ὑμθ ΒΟῸΣ οὗ ἀραΐῃ. Τῇ ὑπογθ ὍΘ ΔΏΥ ΟὯΘ6 οὗ 86 σψόῦκα οὗ Ρ]αΐίο 

ὑμπαὺ [88 ἃ 1016 ἦο Ὀ6 ἠδιηθα ἴῃ σομ]ποίϊοη ιῦ ὑπ Ῥμδαο, 1ἰ 18 

ΟὨΪΥ ὑμ6 Ὀϊδίορτιιο οὗ 6 “ Βαπαυοῦ, νοι, ὑμοῦρῃ ἱπἤουϊου ἴῃ 

τηϑίϊξου δηᾷᾶ 1ἢ ἔα ] Πη088 οὗὨ 1πῆτιθηοθ, ρΟβΒΟΆ868 ἸΔΗ͂ Κἰηατοα 

[θαι γοϑ, ΤΔΟΥΘ ΘΒΌΘΟΙΔΙΠῪ ἴῃ τοϑροοῦ οὗ {116 οχύβθγηδὶ ἀθοοχδίϊοῃ ἀπὰ 

[86 φθηθγαὶ ϑυσιοῦασο οὗ 109 ραγίϑ. ΤῈ οοηϑύχιιοίοη οὗ [6 Ὠ΄ΔΙΟρΊΙΘ, 

ΘΠΟ]οβοα ἴῃ Θ8 ἢ ο886 τ]ΟΒΙ ἢ ἃ ἔΡδι ΟσΚ ΟΥἨ παγγϑῦϊγο, ὕμ6 Ἰοηρίῃ οὗ 

ἄτηθ οοουρίοα ἴῃ ὑμ6 δοίϊοπ, ὑἢ6 ὨσΤΩΌΟΡ πα ἱτπηρογίαποθ οὗ {86 

δοΐοσβ δηά ᾿ηἰου]οουθοῦϑ, ἃ σοί το ΘΧΌΡΘΓΔΉΘΟ 8Ππα τη .5108] ον 

οὗ Ἰδησυδρθ τη κῖηρ ὑπο ουὖ 88 σομ θα ρου ηθοὰβ ρτοάποίβ οὗ 86 

Β8ΙΩ6 Δ ΠΟΥΒὮΙΡ, ὑμ6 νυ] ῖγ ΟὗὁἨ ᾿πὐογοβυϊηρ 8 ἸΤΏΡΓΘΒΒΙΥΘ ἱποϊάθηΐβ 

Ἰη οΌ , Θδ ἢ. ἢ ἃ τηθϑηϊηρ ἃπα ῬΌΤΡΟΒΟ Βοὶρία] ὅο ὑμ6 τηδίῃ 

ἀοδίρη, ὑ86 δνοϊαύίοῃ οὗἨ ὑμ βιυδοδϑϑίνα ραγίβ, ἩΨΒΘΓΘΌΥ͂ υραπιθμὺ 18 

ΤηΔ 6 ἴο Τἴ86 ΔΌΟΥΘ διριπηθηῦ 1 ΑἸρΡ οὐὸῦ ΑἹΡ, ὑμ6 ὀοηνοσρθηοα οὗ 

ὑμ6 ψ8016 ἴο ὑμθ ρἹουυ οὗ ὑμ6 στοαὺ ῬγοίδροῃΙϑὺ ΨΏῸ ἔογτιηβ ὑῃ68 

ΟΘ 6 1 ΘΔΟὮ Οᾶ86 Οὗ δὴ 8 ΤΙηρ᾽ ΟἸΤΟΪ]Θ, ΔΓΘ ΤΩΘΙΔΟΣΘΌΪ6 ἔθαῦ 68 

ΘΟΠΙΏΟη ὕο Ὀούἢ, 810} ἃ8 ΤΟΠΘΡ 80 ἢ}: ὕο ὑμ6 Οὗ ἃ ΘΟΙΙΡΔΗΪΟΩ 

Ρ᾽οῦατο. ΤῈΘ ΟἿ6 18 ὑμ6 τοργοβοηύδιοη οὗ ὑμ6 βαῃβῃῖπο οἵ {86 1176, 

086 οὗμοῦ [Π6 Βμδᾶον οἵ ὑμ6 ἀθαίμ οὗ ϑοογαῖθβϑ. ΤῊΘ ὁΠ6 18 τϑἀδηῦ 

ἢ ΒΙΆ1168 ΟΥΟΡ δ Ὑ1Π6 ΟὟΡ : ὑδ6 οἴου σ᾽ ἰδίην τ θα 8 

ΟΥ̓́Θ 86 ὈΟΜ] οὗ ἀρεῖ. Τμθ ἀοϑίρῃ οὗ ἔμ6 Βαπαυού 18. ἕο ἀτγὰν 

ἄοτῃ {πο Βριτιῦ οὗ Τονϑ ἴο αἀνν6}} ἴῃ ὑῃ6 βρῇδγο οὗ 86 Μογίαὶ δηᾶ 

ῬουΒΗΔΌ]6, ἃμα 18 ὑμθγθίοσο 086 ρου βοαύϊου οὗ [16 : ὕπδὺ οὗ {86 

Ῥμϑᾶο ἰ8 ἴο σαΐῖϑα ὑπ βριτιῦ οὐ Κπον]οᾶρο ἴο 86 βρᾷϑιβ οὗ {86 

Τπωτηοχίαὶ οαὖ οὗ ὑπο ἀυδϑὺ οὗ Μοτία ῦν, δα 18 ὑμογοίοσο ὑπ ρ]οτσί- 

βοαίλοῃ οὗ Ὠοαΐμ. Τῆρθϑθο ὕνο Πιδίοριιθϑ ὑδι8 βύδηα ἴῃ τδη 680} ν 

ΥΟΙΥ ὩΘΆΣ τοϊδίζοη ἴο οδοῖὶ οὔδμοσ, Ὀαΐ, δἰ ὑμουρἢ ἸΘῪ ἃτθ Πρ 

“ γαῖ Οἴοοσο (Οσ. ο. 20) ΟΌΒΟσυΘΒ οὗ [86 βίγ]9 οὗ Ῥ]αῦο φΘΠΟΣΘΙΥ, 18 

ΤΆΟΣΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙ1Υ ΔΡΡ]108 16 ἰο ἐπθ Ῥμᾶο, Βαπαιυθί, δῃᾷ Ῥμθάτσιβ: “ ὙΊθυτα 

οϑὺ ΠΟΠΠ1}1}15 Ρ]αἰομΐβ. . . . ἸοοΌΠΟΏΘχη, οὐδὲ δΌδι ἃ σοσθα, ἰδαθη αποᾶ 

᾿ποιίαθυβ ἔθσαΐυσ οὐ οἷαγεβϑίρμἷδ Ῥον δου ἰμρεΐμἶδη8 αἰαίαν, ῬοῦΒ φοθηλα Ῥαΐδιι- 

ἀυσπι αἰιδχτὴ ΘΟ ΙΟΟΤ ΤΩ Ῥοδία ΤΠ. 



ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΊΟΝ,. ΧῚ 

ἰοροῦμοῦ 88 ὑμθ ΤΛΑΊ]ΊΘρτο δπὰ 11] Ῥθῆβοοϑο οἱ ῬΠ]Οβορην, 1Ὁ 18 

ποὺ ἀουδύξα!, ὑμαὺ σι Ρ]αῖο 88 τι ΜΙ Ομ, ὕΠ6 στηοϑὲ ρονοσία] 

οἴζοτ 18 ὑῃδῦ, ποῦ οὗ Τα] α, Ὀαὺ οὗ ΜοΙΡοτηθηθ. Ἐ 

ΤῊ [ΟΠ] ονσίηρ Βοῖοι οὗ [η6 ογᾶθσ οὗ ργορτθββίοη δῃᾶ οἵ {86 

οοῃὐοηΐβ οὗ ὑμ6 Ὠϊδίορτια ΤΩΔΥ ΒΕ 0 ΘΟΠΥΘΟΥ͂ ἃ φΘΩΘΓΆΙ Οὔ] Π6 

οὗ {μθ βίγιοίασο οὗ 18 ρασίβιυι [Ὁ 18, ΒΟΥΘΥΘΙ, ΟὨΪΥ [86 οἰοβθϑὺῦ 

Βύυαγ ὑπμᾶὺ οδ ΘΏΔΌ]6 ομ6 ΠΥ ὅο δρργθοίδίθ ὑμθ αἰϑυσ θα οη 

οἱ Ππρλΐϊβ δῃᾶ βμδάονβ, δῃᾷ ἴο δηΐου ἰηῦο δα τοῦδ] ΒΑΓΙΠΟΏΥ͂ 

δηα Ὀάΐδησοθ οὗ {86 τοϑρϑοῦϊν δἱοηθηΐβ οὗ ΨΏΙΟΒ 1Ὁ 18 ΘοΟπιροβθϑά. 

Ἐδοὴ οὗ [Π6 στοαὺ αἰ ν βοη8 οὗ δηοϊθηῦ ῬΒΙ]ἸΟΒΟΡΗΥ 18 τπιδάθ ἴο 

οοηίσι ρα ἤο {86 βυγσαοίασο. ΤῊΘ τηδίῃ Ῥου]οη8 οὗ ὑμθ Ὀυ]]αϊηρ 

ΤΩΔΥ ὧδ 8814 ἰο Ὀ6 τραγθὰ ὈΥ {ῃ6 Β]007 8δηα 8011 ΤΩΔΒΟΠΙΥ οἵ 

Πιδἰθοῦϊοθ : Π6 βαρροτέίηρ Ὀυῤίγοββθθ ὕο Θϑο ἢ βίοσυ, ἃ8 11 Τ]β68. 1 

ΤΟΡΌΪΔΡ ρταδαύομ, ἃγὸ μαῦσῃ ἔγοιη ΕΠΉ108 : δα ὑ86 ογόνγῃ οὗ “ οἷουα 

σδρΡΡ᾿ ἃ ἰονγοῦβ᾽ δαογῃϊηρ ὑ818 Ρα]δθθ οὗ ὕπο δοιϊ, πα ἀϊβοϊοβίηρ 

Θ᾽ τρ865 οὗ ἐπ ναβὺ γθβοιτοοϑ οἱ ὑπ6 Τ]ηΐνουβο “ἴα ἱπίο 86 ὕπαρ- 

Ῥδγϑηύ, 18 ἀογνοα ἔγοιῃ ὕῃ6 σζογρθοῦβ ῬΏΥΒΙ16Β οὗ Ρ]δΐο. 

Ἐ ΤῊΘ υἱοῦ ΨΒΙΟΙ τορσθβοηΐβ ἐμ Βαπασοὺ δπᾶ 86 Ῥμεθάο 88 βίδπαϊηρ 

᾿ἴο ΘΘ6 ἢ Οἴμον ἴπ (86 τοϊδίϊομ οὗ ἃ οοτηθὰν δπά 8. ἐσαρϑάγῃ, ἰβ ΟὨἹῪ Μ6]} ἐσυθ. 

ΤῊὴο Βαπαπθί, ἐμοῦ ΚΆΥ 88 ἃ ΟΟΙΏΘΑΥ, 18 γοὺ ΙΏΟΤΘ [8 8. ΘΟΙΙΘΑΥ͂ ; δῃᾶ ἴο 

0811 ἐπ Ῥμερᾶο ἃ ἐσαρϑᾶν (ὉΠ]Θ88 Ἧ͵7ἷὸ τάθϑῃ ὉΥ ἰχαροαν ἰμαὺ οὗ {86 ἰγρο οὗ 

{80 ΟΕ ἀρὰβ ΟὈ]οπιθὰβ σαῖμοσ (μη οὗ ἴδ (αρὰβ ΤΎσϑη πα), 18 ἕο χῖνα 88 

᾿Ἰπδάοαυδίθ τορσγοβοη δίῃ οὗ 10. 1Τῦ 185 ἌΠΙΙΚΘ ἃ ὑσαρθαν ἴῃ τοβρϑοῦ οὗ [88 Βθ1Ὸ 

Εὐπηθ6 1, ΤΟ 068 ποὺ ἀσρατῦ 1κὸ 86 ἀνὴρ τραγικὸς (116 Α.), Ρουσίηρ ἔοχία [89 

Ἰαηραδρο οὗ ἔθτοθ ᾿πυϑοῦνο, δα Ὀθνδῖπρ {86 ΠΡ ΐ οὗ [86 Βιῃ; δα 88 ἴου ὑδ9 

ῬΙΤΌΡΟΣ φσοάποίβ οὗ [86 ἐταροάν, Ριὺγ δπᾶὰ Τόστοσ, [80 Ἰαὐΐοσ 18 βαθατπιοά, ἀπᾶ {89 

ἘΟΥΤΑΘΓῚ 18 ἰδ βίοστοα ἔγοση [89 ΒΘΤῸ ἰο [86 βρϑοίαίοσβ, ψἘΟ ΘΟΙΩΡΑΒΒΙΟ δὺο ποῦ 

Βήτη, Βΐ ἐμΘμΒΟΙ 68, 88 Ὀθίπρ πον ΘΕ 1 οὐρῆϑῃηβ ἱπ (86 που]ὰ (οὐ γὰρ δὴ 

ἐκεῖνον γε ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην ἀπέκλαιον, 117 Ὁ.). ΤὨΘ ἔτυθ 

οοσσοϊδίϊνϑ ἴπὶ [89 Ῥμϑᾶο ἴο [Π6 ΒΟ ΧΤΟΘΒ οὗ ἱπίθτοδί πὶ ἃ ἱγαρθαν 18 ο Ὀ6 ἔοπιηᾷ, 

ποῦ 80 τ 0ἢ ἴπ [86 ῬΘΥΙΒΟΙΔΙ ἔοχίαπ68 οἵ 89 Ῥχοίδμοῃϊϑῦ 885 ἴῃ [8.6 ΔΙ Θ  π  ]0Π 8 

οὗ ΒορΡο διά ἔϑασ (817 Ο.) οιουρῖπρ ἴῃ [6 νϑ.ΙοΟῸΒ ἔοσύαποβ οὗἉ [80 Ὀϊβουδββίοιι. 



ΤηϊτοἀδαοίογΥ Ναστδίνυο. 

Εϊσϑὺ ὈΙΑΙΈΟΤΙΟ ΠΙΒΟΌΒΒΊΟΙ. 

Τπάϊγϑοὺ Μοίαργβῖοαὶ Ῥσοοῦ οὗ πηταοσίδ! ὐγ. 

Μυτησν. 
ΤΙΘΒΒΟΣ - 

Ἰτλδριμδῦνθ 

ἹΝΤΕΟΒΌΟσΛΤΊΟΝ. 

ΑΝΑΤΥΒΙΝ ΟΕ ΤῊΝ ΡΗΖΌΟ. 

Οπδρίοσϑ 

Ῥχοϊογυθ.--[ποιάθαξβ οὗἨ {Π8 ΘΑΣῚῪ τλοχ τ, ἴπ [890 

ῬΥΊΒΟΙ. . - - - - 1.---ΤΥΆ.. 

Οοπνοσβαίζοαι ὁ ὑδθ βυδ᾽θοῦ οὗ γοϊα πα υυ ΘΒΟΔΡΘ 

ἔγοσα [86 Ῥχίβοι οἵ [89 ΒΟΥ - - - γ.--ῇ. 

ἘΡίβοάθ στὰ Οτἴδο, αἀδὰ ἱπίοσταρέίοιι ἴο ἔγθθ δᾶ 

οδῖτα ἀἰβουβδίουι τοσαοσοὰ - - - Υ1Π:. 

Ἐἰχροεί οι οὗ {π9 τοϊδοι ἴῃ ψΒΙΟΩ ἃ ῬΆΣΟΒΟΡΘΥ 

βίδπᾶβ ὑο Ποία - - - - ΙΧ.--Χι. 

Ἐπ σϑὺ ΕἸΤΕΙΟΑΙ, ΤιΘβθοι ἔμθποθ ἀοάποθᾶ - - ΧΠ.--ΧΙ͂ΤΙ]. 

Οϑῦϑδ σϑαιοϑίβ βοοσαῦθϑ ἴο πο] {πο στουπάβ οὗ 

Ἠΐβ σοπβᾶθμηοο ἰπ ἃ Εαΐασο δ αΐθ - - ΧΙΥ. 

Ασρυτηοηύ 1.---ΟοϊέσαΙ. ὙΜαὺ [86 ογοῖθ οὗ Τὴξθ 

οδηποῦ θα ἴπ οαίῃ 'π [86 ΒΌΠΗΘ οὗ ποῃ- 

οχιβύθῃοθ, δια ἰμαὺ Ποδΐξῃ ταυδὺ 6 οἷν [89 

Ββίασρ’ Ροϊὺ οὗ ἃ ΠΟῪ Ὀορπηῖπρ - - ΣΧΣΥ-ΌΧΥΙ!]. 

Ατρυτηθηύ 11.---Ῥιαίομίο. ὙΜαὺ Οορποι, Ὀοΐπρ; 

ἃ ἴοττη οὗ ἘΣ Ϊ ἴθοθηΟ6, ᾿ 1168 8 ΘΧΙΒύΘΠΟΒ 

οὗ ἰδλ9 Οὐρποβοοτῦ ῬὈσϊ 1016 ῥσῖου ὕο [89 ὑχθ- 

βοηΐ 1110 - - - - ΧΥΠΠ.--ΧΧΊΠ. 

Ἐβοάθ, ὁσβοσηρ ὅο {89 βύυπαγν οὗ [86 ΒὰὉ- 

͵οοὗ ὙἹ ΠΘΙΡ ἔτοτα 411 αὐδυύθση - ΧΧΙΨ. 

Ατρυτηοηύ 1Π].---ἸἩοαρλῳυδίοαι, Τὺ ἰλ9 βου] 18 

ποὺ βυδ]οοῦ ἰο ἀθαίῃ, 88 Ὀδίηρ, ὑπ]1Κὸ [80 

ΒΟΑῪ, 0856 δπᾶ πα ΒΟΟΣ 1016, δῃᾷ 88 Βοϊαϊηρ 

ΟΙοθ6. ΘΟΏΥΘΙΒΘ ὙΠ ἐΠ6 ὉΠΟΠδηρῆτιρ; ο]θταθπΐ 

οὗ Βοΐηρ---(Π9 Ἐϊοσπαὶ 4688 - - ΧΧΥ.--ΧΧΎ ΤΠ. 

βοοοπᾶ ΕΤΗιοασ, Τθββοι ἔβοθοο ἀοάυποθᾷ - ΧΧΙΧ. 

Αἀαρίδιοπ' οὗ {86 ἄορταα οὗ Μοίοτα ΒΥ ΟΒοαῖβ δὰ 

οὗ οοτίαίπι ΡΟΡΌΪΔΡ ΒΌΡΟΣΒΕΠΟΤΒ ὑο Θηΐοχοθ ἐμ 6 

ΒΒΙῚΘ ἸΘΗ800 - - - - -ΧΧΧ,--Χ Χ ΧΙ, 

Ῥοσοσδίϊοι. δηᾶ ῥγδοίῖοαὶ δρρ]οδίϊοπ - ΧΧΧΙ͂Ι.--Χ ΧΧΤΥ,. 



Τηϊοστηοᾶϊαίο ΝΑυγδῦνο. 

βοοοπὰ Ῥτάυβοότιο Ῥἰβουββίοῃ. ὶγοοῦ Μοίδρμυβῖοαὶ Ῥσγοοῦ. 

εὖνο 

Ογθδίου ἍΜύυτηταη. 

ΟοποΙυδίηρ, Ναγσδῦνο. 

ἹΝΤΕΟΠΙΤΟΤΊΟΝ. ΧΕ 

Ῥδυθθ 'π δ0 αϊδβοιβαίοῃ. ϑοογαύθβ ᾿πυϊῦθβ 86 Ομδρῦθγβ 

Οσργοϑδίου οὗ α:ΠΟῸ] 0168. ---- ΑἸ] υΒίοπ ἴο [89 | 

ΟΑΘΟΣΙρ᾽ ΘΧΘΙΆΡ]6 οὗ [19 Ὀγίπρ' ὅσαι - ΧΧΧΥ. 

ἘΔ οδ͵οοίίοι οὗἉ Αιτηπιῖδβ: ὑπ (μ6 βου], Ὀοΐηρ 8 

ἩύτΆΟΆΥ, τηυδὺ Ὀθ τορδτάθα ΔΒ ῬοΣ ΙΒ ηρ ἢ 

ἰ9 Βον - - - - - - ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΤῺ οδ]θοΐίζοπι οὗἩ Οϑ068: ἐμαῦ [89 βου] τιδὺ δυχυ 9 

4 [8 ἀϊπθοϊαίίοι οὗ [μ6 Βοᾶγ, γοῦ 18 ποὺ ἐμοσθῦν 
ΠΘΟΘΒΒΆΤΊΎ ὀχοταρῦ ρουροΐαδι]ν ἔγοτω ἀἰββο] αὔοι ΧΧΧΥΊΙΙ. 

Εἰγϑὺ Τηῤουτήθσσο οὗ {μὸ Αὐαϊΐογ. ΤῊΘ ΠΑΥΤΑΙΟΥ 

τοὶδίθϑδ δῃηθοάούθβ οὐ {86 οοΠ]θοἰθᾷ δπᾶὰ ρ]δυἕα] 

ἀθταθδηοιν οὗ οοτζαῦθβ Ὀϑίοσθ ἈΘ ϑῃΐοσθα οἡ 

{80 Θχδζαϊηδέϊοτι οὗ [ἢ 980 Οὐ] οὕ 08 - - ΧΧΧΥΙΠ. 

Ῥχο]υᾶο, ᾿π ψ ἜΪΟΘᾺ ϑοογαῦθβ ὀχ μοχίβ ἰο οουσᾶρο δηὰ 

Ῥϑδίλθμοο ἴῃ [86 ΒΘΑΣΟΣ ἔοσ Τυυῃ - - ΧΧΧΙ͂Χ.-- ΧΙ, 

Ατριυμηοπύ ΙΥ̓).---δινολοϊορίοαῖί, Τμαὺ [86 βου] ἷ8 

ΤΏΟΥΘ ἔδδιηι ἃ Βδυτηοην, δηα οὗ ἃ ἀἰνίπο δηᾶ 

ἐβογοίοσθ ἱτητηοσίαὶ πδίαστο. Ο ͵ θοϊζοῃ οὗ 

ΒΙτασαῖδθ ὑμΟΓΘΌΥ τοδαοα - - - ΣΙ.-- Χ 111. 

ΤΙ βίου, ῬΣΘΡΑΤΑΓΟΣΥῪ ἴο διβυσοσίηρ 106 

Βθοομα οὈ͵θοίΐομ, ἸΡὸσ (89 ϊβίοσυ οὗ 

ἰλ9 νϑυϊουβ τπουθιηθηΐβ ἴῃ ΡὈΓΘΥΪΟᾺ 

ῬΆΣΙΟΒΟΡΆΥ οἱ {89 Βυδ]οοῦ οὗ ΟΔυδβαίίοη. 

Οουτθθ ὈΥ  ΒΙΟΣ Ὧθ6 νγὰβ οοπαποίοα ἴο 

{86 ἀοοίσϊ πο οὗ “1 θ88᾽ 88 [89 Ῥυπ ΟΡ 1685 

οὗ Οδαυδαίίοη.--- -ϑοοπα Τηΐοσσαθσζο οὗ 

ἴδ9 Αὐαϊίο - - - -ΧΙ.-- ΧΙ ΙΧ, 

Ατρυτηθιῦ Υ͂.---Ιὔραῖ. Ὑμδὺ [89 “1ἄθδ᾽ οὗ 116 18 

ἸΠΒΘΡΑΣΘΌΪΘ ἔγοση ἐδμαὺ οὗ βουϊ, δηὰ ἐδαῖ, 88 

Ὄσϑδία 18 ὁχοϊπἀϑα Ὁγ 119, [9 δου] οδπι ΠΟΥΟΣ 

Ῥαιίακο οἱ ὈραΐμβΌ ΤᾺ οὈ]θοϊϊου. οὗ Οθ008 ᾿ 

ἘΒΟΣΘΌΥ τοξαϊοα - - - - 1,..--1.0]. 

Τα τὰ ΕΤΉΙΟΑΤ, ΤΠ ΘΆΒοιι, ἔτοπι ἔπ 6 ἔοσθροϊηρ, 

ὙἹΘΎΒ, 88 ἕο [19 ΒΟΙοΙηπΙΐΥ οὗ Γἱνίπρ - {Ύ01|. 

ῬΒΎΒΙΟΑΙ, ὑΒΘΟΣΥῪ οὗἉἨ 86 ψοΣ]ά, ΒΌΡΘΙΠΔΙ δηὰ ἰπῆθσ- 

ὯΔ], 88 ἃ ναβὺ ἄγϑηδ οὗ γαυιϑα Εἰχιθίθποθ - 01Π]1.--Τ1 ΧΤ]. 

Ῥοχοχδξίου δπα ο]086 οὗ [86 ψ.016 οχροβιξϊοιι - {Χ7Π ΠῚ. 

Οοπνοσβαξίον τὶ Οὐΐο οὰ ταδίθσβ ῬΘυβΌ 8] ὕο 

ὨΐτηΒ61 - - - - - ΠΧΤΥ͂. 

Τηοϊάθοὐδ οὗ ὑπο Εἰγοπίηρ - - - - ΠΧΥ. 

δαηροῦ---Εἰχοουξοη--- ΡΠ] οσυθ - - - ΠΧΥῚ. 



ΧΙΥ ἹΧΤΕΟΡΠΟΤΊΟΝ. 

Τῇια βυδ]οοὶ οὗ ὑῃ6 Ρ]δβάο, ὑπ5 δ Ιυγβθα, ΤΔῪ Ὀ6 8814 ὈΓΙΘΗ͂Υ 

ἴο ὍὈ6 ὕ86 υῃζο]αϊηρ οὗ ὑπ6 νἱἹοΐοσυ οὗ ἴῃ ΡὮΠΟΒΟΡὮΙΟ τηϊπμα ΟΥ̓ΟΣ 086 

ἴθαγ οὗ οδίῃ. ΤῊ]8 οπᾶ 15 βουρσῃῦ ἴο 6 ἰδ πο ἴῃ ὕνγο σα 8, ὈΥ͂ 

[6 ΘΧΡοβιθου οὗ ὑμ6 168] ἴῃ ΤὨουρσῃὺ πιο ἢ ὑῃ6 Ἐ68] 1ἢ 

1108 -- 1π6]]ϑού ]ν,) ὈΥ [Π6 τοαϑοηΐηρβ δανδηοθὰ ἴῃ βαρροτί οἵ 

ΘΟΙἤάθποο ἴῃ ἃ Βαυΐυγα [116, Πα 4180 ὈΓΔΟΙΊΟΔΙΠΥ 8ηα ἩἸΒ ο ΊΟΔ}}Υ, 

ὉΥ ὑῃ6 Ὡϑισδίίοη οἱ 8 ἸΔΏΠΟΡ ἴῃ ψΏ1Οἢ ἔϑοοϊδίθθ, ὉΠ 86 [ῃ6 

Ἰηἤποθηοθ οὗ ὑῃο86 ΣΘϑΒΟΏΙ ΡΒ, θη ογθα ὑπμ6 πὶσῃὺ οὗ θα. ΤῊυ8 

06 σοτῃροβοα ἀθιηθδηοαῦ οὗ ἴπ6 ρστοαῦ Αοἴογ Ὀθοομθ8 ἴμ6 δΡ- 

Ῥτοργίδίΐθ οοιηρίοηθηῦ οὗ ὑμ6 αἸδίθοιο αἸβοιιββίοηϑ οὗ {πῸ στοδί 

ΤᾺ ΚΟΥ. 

Ήρθμοο ὕπο ῬὨδοᾶο 18 ἤο Ὀ6 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα, ποὺ ΟἿΪΥῪ 88 ἃ Ὠ]ΔΙΟρΡΊΟ, 

ἴῃ ὙΠΟ} οογίδὶῃ ἰη 6] θοῦ 81 ῬΓΟΌΪΘΙΩΒ ἃγα αἰϑουβθοα δηᾶ οογίδϊῃ 

ΓΒ Ϊ [5 αὐϊαϊηοα, Ὀὰΐ 4180 85 ἃ ὥγσδιηδ, 'π 810} 86 οοπάποι δηᾶ 

Ὀοδυΐηρ οὗ ὕπο οἰϊοῖ δοῦου 18. ἃ οοῃπθουβ Ὀγϑοίϊοαὶ ΘΟΙΙΤΘΠΑΥΥ 

11υβίγαῦνο οὗ ὕ8ο86 τϑϑ 8. [ΤῈ σοργοβοηΐβ, πα θοᾶ, ὕΠ6 ψοτκ οἱ Ὀασΐ 

ΟΠ6 ἀδγ----ὃ ΒΌΤΩΙΠΘΤΙ ΟΛΔΥ ἰτοτὴ ἀατγῃ ἴο διιηδοῦ---Ὀαῦ 1Ὁ 186. ὑῃ6 ἋἋΥ 

ὑμαῦ 18 0886 ᾿αϑὺ οὗ ἃ ἰοὴρ δῃα τἱοῖ 1116 ΟὗἨ βουθηῦν γθαγ8, οὗ ΒΊΟΣ 

1116 815 σοῦ 18 086 ρα ἔσυϊῦ ἀπ οσόση, ΤῈ ᾿ηἰο]]ϑοῦσ8] δἰ] οῖθ 

οὗ ΑΥΠΘΏΒ 15 Ὀγουρηῦ ὈΘίογα ὉΒ ἴῃ ΒΔΌΪῦ 8 ΙΠΔΉΏΠΟΙ 8ἃ8 Π6 ΠἸγρᾶ, 

ΒΌΣΤΟΌΠἀ6α ὮὈΥ ἃ Ρ᾽οὔΓΘΒΑΙΘ ΔΒΒΘΙ  Ὀ]αρο οὗ ὙΘΙΥῪ νΔ Ιου ἔτ β δηᾶ 

[ΟΠ οσοΒ Βοτὰ 86 ΘΟΙΏΙΩΟΙ ΒΤ ΙΥ οἱ ὕπΠ6 ΒΟῸΣ 88 τϑοοποὶ] θᾶ 

ἴηἴο πηϊΐν, δηα τὶ) ΒΟΤῚ ἢΘ6 ΘΟΏΥΘΥΒΟΒ ὩδύθτΑΙν δηα ὑπδδοίθαϊν, 

σι “Ἰασρο αἰβοοῦγβο, ἸοοΚίηρ Ὀοΐογα δῃα δἵδον, οὗ {86 τγοϊδίϊοη οἵ 

{86 ἔσθ ῬΕΣ]ΟΒΟΡΙΟΣ ὑονγᾶγ 8 Πεαῦῃ. ϑοοχαῦθβ 18 ὑβογοίοσθ ὯῸ ἸΟΠΡῸΓ 

ΤΟΡΓΟΒΟηἰΘααῖ ἴῃ ὑ86 ρματὶ ΠΟ ἢ 18 80 ἔγθαυθηῦν δοϑισπιϑα ὕο Ἀΐτὴ ἴῃ 

ΤΩΔΗΥ οὗ {μ6 ΡῬ]αίοηϊο αἰ δΙορίιθ8, 88. ΒΙΤΏΡΙΥ ὑ16 σοηζαΐοῦ δηα ἄδιηο- 

ἸΒΠΟΡ : ἢ6 ΔΡΡΟΔΓΗ 88 ὑπ διομι θοῦ οὗ ἃ στοδῦ 6Θα1ῆοα οὗ Ατρυτηθηῦ, 

ἰηντηρ ἰπϑίοδα οὗἨ δΔρΡΙγίηρ ὑμ6 6] θη 8 οὗ {Π6 βονογοϑὺ οὐ] ἱοίβιη. 

Ηδποθ οπ6 οὗ 86 ομϊοῦ ομϑγηβ οὗ ὕμ6 Ρηφάο, ὑπαὶ 1Ὁ Ῥγοβϑθηῦβ Ὁ8 

ἢ ἃ ὑδηρὶθ]6 δπα αἰβυϊποῖ ΓΟ ]Ό, ἸΠΔΒΙΠΟἢ 85 1 158. ἃ βυῃὐηουὶς 

Δη(, ΟὨ]Ὺ ἴῃ ρᾶσγῦ, 8Δῃ δηλ  γύϊο ἀϊδίοσαθ. Νὸο ἀουδὺ ὑμογθ ἃγὰ ρ ΘΔ ΠῚΒ, 

ΔΡΡΟδυηρ δὺ ᾿ηὔογναὶβ, οἱ ὑπ6 οἱα δϑοογαίίο ᾿πχηοῖγ, Ὀυὺ 1Ὁ 15. ΠῸ 

Ἰοησοῦ ἴΠ6 1πύθηϑθ 8ΠᾺ Βοιηθι Π]08 ΒΟΟΙΌΒΙηρ Ὀΐᾶσο ὑπὰὺ ψγὰ8 πνοπί 



ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΥ͂ 

ἴο Βργοδᾶ ογβοκ]ηρ γα διηοηρ ορ ἰϑύϊο ὉΒΟΓΏΒ; 1Ὁ 18. ΠΟῪ ἃ 1)1}1ἃ 

Ἰδιηοιὺ ἢἤδλπιο, αὖ ομοθ θα] Πρ θηϊηρ δπα ΘΒ νθηϊην, 

Οὐπϑογοά 8ἃ8 ἃ ἀγαπγαίΐς σοῦ οὗ Ατῦ, ὑῃ6 Ῥἢδοάο ῥγοβϑθηΐβ, 

ῬΟΙ ἴῃ 8 ἸΑΓρΡῸΡ ΟἸἰ]Π68 δηα ἴῃ 108 ταϊηαΐοῦ ἰουοῆθϑ, ἃ βισικίηρ 

ΘΟΏΡΤΌΪΥ τοϊρηΐηρσ ὑβτουσιουὺ 18 ραγίβ, δπα ν]81016 1 ΘΥΘΙῪ ἱποϊαθηῦ 

δὰ αἀοἷα!], Α ἴον οὗ ὕπ6 πυμάογίοηθϑ ἴῃ ὑ}18 σγθᾶῦ ΒΔΓΤΉΟΉΥ, 

φωνᾶντα συνετοῖσιν, ἸΩΒΔΥ Β6ῖνγ6, ὙΏΘ6Η Ροϊηϊοα ουὐὖ, ἤο ΟΟΠΥΘΥ͂ 

ΒΟΙῚ6 ᾿πϑῖσηῦ ὈΟΙᾺ ἰηΐο {Π6 αὐτὸ οὗ ῬΙαῦο ρθῃθγαν, δηα ἰηΐο {δ 

5Ρ66181 θοδυΐ οὗ [μ6 Ῥμδοάο. 

Ιὴ {16 οᾶ88 οὗ ἃ Ὠίδϊορια τ ΒΊΟΝ τγα8 δὖ Οη06 ἃ ὨΔΙΤΑΙΟη πὰ 

8 αἸἰβουββίοῃ, ὃ 18 ΟὈνουβ ἐμὲ {Π6 σμοὶδο οἵ ἃ Ὠδυταῦοῦ τγᾶβ [ἰτηϊοα 

ἴο Οη6 ἵἵὔπο γγ͵ὰβ ΓΕραὐθα ΟΔΡΔ4016 οὗ 5υδίαϊπίηρ, ἴῃ ἀπ τηθαϑαγο, Ὀοΐἢ 

86 οἱοιηθηΐβ οὗ ΜΈΙΟΣ Ὁ 18 ΘοΙμροβοα. [ὺ ψ8, ὑβδγοίογθ, πῸ 

τηδύϊοσ οὗ πα] ογθηοθ ΒΟ οὗ ὑπθ δυαιῦοῦβ ἴῃ ὕΠ6 ὈΓΒΟΗ Β0ΘΏΘ 

ΒΠΟ011α Ὀ6 Βοδοιθα ἃ5 [Π6 ΓΏΘΑΓΒΟΡ οὗ ὕπθ δὐδηΐβ δῃα αἰβρυ δι 8. 

1 {μ6 ᾿ιδηᾶθ οὗ οὔϑ αἰνιδίοηῃ οὗ Π6 δυάιθουβ, βοἢ 88 Οὐτῖΐο Οὐ 

ἈΡΟ]]οάοσθαδ, 86 οπιούζοηβ ᾿πϑοραγ Δ Ὁ]6 ἔστοῃ [86 παγγαύϊου σουἹἹὰ 

μάν οΟὈβουσοα [86 1618] ΟΔΙ 658 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ [ῸΓ ὕΠ6 (ἸΒΟΙΒΒΊΟΗ : 

ἴῃ ὑπὸ Βδη68 οὗ [86 οὐδοῦ αἰνιβίοη, οοῃϑιϑύϊηρ οὗἱὁἨ Βίσοηρο δῃα [688 

διῃούοηδὶ βρ᾽τῖ8, ΒΒ 88 Επ0Π]ἃ οὐ Απὐϊβίμθηθθ, ὑμθ αἰ] ] θοῦϊο 

οἰοιηθηῦ του] ἤανο ΔΌβοσ ροα ὑμ6 ἀταμπηδίϊο, δἀπα Ὀοααῦν σου ἤδνθ 

ὈΘΘ ΒΟ ΠΟΘ ἴο βίγοησίῃ. ΕῸΣ {μ0 ἄπο 1ηἰουοανίηρ οὗ ὑῃ6 

Ῥὶοὐοσα] ἀγδιηδῦϊς δηᾶ πο ᾿ηύθηβο ἀϊδϊθοίϊο, ὑῃθτθ 88, ΠΟΎΘΥΘΣ, 

ἴπ ὑμαῦ στοὰ ὁπ ὅο βοτὰ ὑμ6 παυταύϊοῃ τηϊσῃῦ 6 οηἰγυϑίοα τῖνἢ 

δαραυαΐο οοηφίδύθηου, ᾿ΠΑΒΙΩΟὮ 88 ἢ6 ψῶϑ οὺ 1ΠΒΘΉ51016 ὑοὸ [86 

ἔΟΥΤΩΘΓ δἰθιηθηῦ, ἃπΠα τγα8, δ [6 βΒδῖηθ ὑ1π|6, 8016 ἴο ὑμβγοδα Π18. ὙὯΥ 

Ὁβτοῦρι Ὁ} Ιη8Ζ685 οἵ ὑμθ Ἰδέϊοσ. ΤᾺ18 νψὰ8 Ῥῃᾶυ,Ἐ ΒΟΒ6 γοῦῃρ 

ΔηΔ ΒΌΒΟΘΡΟ 16 παύυγο (89 Β.---Ο) τοπάθγοα τη οΔρΘθΪθ οὗ ἀθ- 

ΒουΡίηρ (86 ὑδπάον ἱπηργοβϑίοηβ ψ ΒΟ ἐμ βρθϑούδοϊθ βυρροβίοα, 

Μ11160 ὑπ δουΐθηθϑα οἱ ἷ8 πη, 88 ϑυἹἀθησοα ὉΥ ἐμ αἰϊαϊοοίῖο 

ΒΌΘΟ]οΙΥ οὗὐ ὑπο βοῇοοὶ τ] ἢ μ6 δἴοσναγᾶβ Τουη θα, τδάθ τη ἃ 

ὨδύμΓΑΙ δμα ΠΔΡΡΥ͂ ΘΧχροηθηῦ οὗ 86 Ἰγογ6 Γϑοομάϊῦθ ταγβύθυ68 οὗ {Π6 

ϑοογαύῦϊο Τα] θοίϊα, 

“ Βιοϊμματί, νοὶ]. ΤΥ, Εἰπ]οιθαῃρ, Ρ. 396. 



ΧΥΪ ἹΝΤΒΟΡΌΟσΤΊΟΚΧ. 

ΑΒ8 δὴ Αἰμοηΐδη 18 ποῦ ομόθθ 88 ἴδ ΠΑΥΤΑΟΣ, 80 Πού Υ ἴθ 

ΑΥ̓ΒΘ.8 σμόοβθη 88 [86 Β66}6 ὙΠΘΣΘ ὕἢ6 ΠΑΙΤΑΌΟΠ 18 ΒΌΡΡοδθοα ἴο ἔβδκϑ 

ὈΪδοθ. ΤῈ6 βἰσηϊβοδηοθ οὗ ἐμ18 αἰχουχηβίδποθ 18 μοὶρμίθηοᾶ ὈΥ {86 

ἔα  ΒΓ]Π688 οὗ ἀοἰδὲ] τι ἢ τ ]οὮ μ6 ΒοποῦΓΒ Ὀοβύονοα ὈΥ ὑμπαύοὶν οα 

ὯΠ6 ΤΩΘΙΠΟΙΥ οὗ ΤῊ ΘΘΘΌΒ ἃζὸ ἄνγοὶδ προὰ δ ἴμ6 ουὐΐδβοὺ νι ἃ ΒΟΆΓΟΟΙΥ 

ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ Ὸ]ΠΘ88, 88 17 ἴο ρΡοϊῃῦ ἃ ὈΠῸΣ οοηὐταδὺ Ὀούσψϑοη ὑπ6 ἐγοδῦ- 

τηθηὐ οὗ ὕπο ἀοδα ἤθτο δῃὰ ὑμδῦ οὗ {86 ΠἸνὶπρ βαῦθ. [Γὺ οδὴ Βασαϊν [41] 

ἴο Ὅ6 σομβί ἀογθὰ σλοσθ ὕδμιδηῃ τοδί οἵ δοοϊἀθπὺ ὑμδῦ Βο ἢ! ῬΓΟΙηΪ ΠΘΠ66 

Βθου]α Ἀθ σίνϑῃ ἴῃ 86 Ὀορὶπηΐπηρ οὗ ὑΠ6 Π᾽δίοραθ ἴο 89 ΒΟΠΟΌΓΑΡ]Θ 

ΤΠΘΙΊΟΥΙΘ8. οὗ ΑὐἤθΏΒ, 1ἢ 1ῦ τοῦθ ποὺ ᾿πἰοηαθα ἴο βυρροδβὺ ὅδ ἱτηαρθ 

οὗ ἃ ῃ007 ΤΙ 968, γογαρίηρ ᾿ῃὔο ΒΓΔΏΡΘΡ 8688 8η4 Θσρ]οσπρ ἄθθροσ 

ἸΑΟγΥϊ 8" πιὰ ἢ Αὐδάμο Ὀυῦ ἢἷ8 οὐαὶ Θαϑοη 0 ΒΌΡΡΙΥ [ἢ 

οχὐτοδέϊηρ οἷπθ. 
ὙΠῸ γοὺ ρστθαΐοῦ αἰβυϊποίημοθθ ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ ΤΩΔΥῪ Ὧδ6 αἰδβοοσμοα ἴῃ 

ἀμ οδοῖοθ οὗ ἃ Ῥυυμαρογοαῃ 88 ἴπθ Ὀγν]οροᾶ δυᾶϊος οὗ [86 

ΤΟΏΘΑΓΒΑΙ, δὰ οὗ ἃ ΟἿ τὸ ἴῃ ῬΥΒΔρΡΌΓΟΔΙ ΤΔΘΙΏΟΥΪΘ8 8485 [ἢΘ 

8066. [ἐ 18 ποὺ ἴο θ6 ἀουβλίοα ὑμδὺ ὕΠ 676 νγὰϑ ἤθγθ ἃ σοΙ ΡΠ τ ΘΗ ΑΣΥ͂ 

αοδίστι οὐ ὑ86 ρματὲ οὗ ΡῬ]αῦο ἰονασαβ Ῥυυμαρογοδηΐθιι, ὙΏ1Ο 8} τγδ 

{86 ΟὨΪΥ βυϑύθιῃ ρσγονίουβ ἴο Ῥ]αὐύοπΐϑτη ὑμαῦὺ Του ἃ ὈΪδθθ διμοπρ 118 

ἀοοίχ!ποθ8 ἴον 86 Ὀ6]16ἷ, ἁποῦ ἃ τηοαϊῆρα ἔοσῃῃ, ἰῃ ἃ Εαΐυγο 1106. 

Οὐμοῦ ἰοῦομοθ οὗ βρη ποδηῦ ρΌΓΡΟΒΟ ἃ. 860} ἴπ ὑῃ0 δι βιϊο 

5Β11}} τι} τ ΒΙΟΒ. τὸ ἅτ στ υ8}}γ ΓΔ. 16 γ]βοά τῖῦ ἢ ὑΠ 6 ΘΟποορ οα 

οἰνίὴρσ {80 Κογ-ποῖθ ἴοὸ {86 Ὅ016: νἱζ,, ὑπμαῦ Ποδίμ 18 ποὺ ὑδ6 

ἀοδιχποίλοι, Ὀαὺ 86 ομμδποϊρδίίοη οὗ 86 ϑου. Τὰ 8 ὑδβουρθῦ 18 

ΘΘΕΟΥ ἱπδιβοα ὈΥ [86 ῥϑββίηρ γϑίθγθμοθ ὕο ὑῃ6 1ἸΡρογαίϊηρ δοῃῖθυθ- 

ταθηΐβ οὗ Τμοβοὰβ (ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη), δἃηᾶ 5011] ΠΊΟΓΘ 

ΒΙρὩ ΠΟΘ ὉΥ ὕ.6 οἰγουτηϑίδηοθ ὑμαῦ 6 χῃηοιηϑηῦ ψ ΠΏ θη οογδίθϑ 

18 Ἰηὐσοαἀποοα ἴο 18, 18 ὑμδὺ ἰπ τ ΒΙΟΝ ἢ6 18 υπαογροίηρ, ἴοσΣ ὑπ Ἰαβὺ 

Εἶτηθ, τϑίθαϑθθ ἔγοῃ {86 Ὀυίϑοη οἰδίπ, ΤὴΘ τρϑδὴβ ὉΥῪΥ ΜΏΟΒ ὑδθ 

ϑτοδῦ ΘΙΠΔηΟΙ ρα οη 15 οἴβοίοα, δα ὕΠ6 οἰθπιθηῦ ἱπΐο ἡ ΙΟΒ. 1ῦ ϑΠ 6 Ὑ8 

186 ἀο!νογοά βου], ἃγὸ δυῦμποῦ ἱπαϊοδῦθα ἴῃ Βγτλ 01 ὉΥ ὑπο ἰτοαποηῦ 

Ἃ ᾽᾿Αναλαβεῖν..... ὥσπερ ἀρχὴν κλωστῆρος ἐν σκοτεινῷ καὶ 

πολλοὺς ἑλιγμοὺς καὶ πλάνας ἔχοντι. . .. λόγῳ, ΡῬ]αΐατοι, Μοτ. 

δδ8 Ὁ. 



ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΊΟΝ. ΧΥῚΪ 

ὉΠ] οη8 ἴο {μ6 Ραγιἐγίησ [ΙΗ 6]]οούυμ] ϑαπ-ροά,Ἐ ἀηᾶθῦ ὙΟΒ6 

ῬΘΟΌΪΑΓ ῥχούθοίζου. ϑϑοογαῦοβ ἀδραγίβ ἔτοπῃη ὑμ6 ἀουῦϊο ἀυσγζάποθ οὗ 

[18 θΟΑΥ δῃά οὗ {μ8 Αὐμϑηΐδη ργίβοη. ϊποθ μ18 σοῃβηθπιθηῦ ὑθβδη, 

δθ 18 ἀβϑου θὰ ἃ8 μιδυίηρ Ὀθοοπιθ, ἰῃ ἃ ΒΘΏΒ6 ΙΏΟΓΘ ΠΥ θα ΤΏ Δῃ 

Ὀοΐογθ, ἃ ἔανουγὶῦθ οὗ ὑμαῦ ἀοϊγ. Τμ6 Πο]αη Ἐδϑυϊναὶ οἵ ὑμ6 ροὰ 

ἸηθογΡοΟβοα ἃ ἀθαν 'ἰπ 6 δχθουιοη οὗ ὯΪ8 βϑηΐθηοθ, δηᾶὰ ὑμ18 18 

ΤΟρΑΓΘ ἃ 88 ἃ ρῥιοοῦ οὗ [8 βρθοῖδὶ ἴανουῦ. 716 πον] γ-ὈΟΓῃ 

Ῥοϑίς ροόνοιῦ, ἡ 8 Οἢ Ὑἱϑιὺβ Ηἷπὶ ἴοῸΣ ὑμ6 Βγϑὲ {ἰπι6 τ μβθὴ ἴῃ Ῥγίβ0η, 

ἸΏΒΡΙΤΟΒ Ηΐπι ἴο ἀραϊοδίθ 18 γϑὺ ἔστι ἰ8 ὕο ΑΡο1}]0υ. ῬΒΙ]ΟΒΟΡὮΥ 1086] 

15. Ὀτοῦρηῦ ἀπηᾶοῦ {86 7πτἰβαϊούΐοη οὗ {16 βαιλθ ἀδἰὑγ, δηα 18 ὑβ γα ογΘ 

ΒΡΟΚΘη οὗ 88 ὑμ6 “ ΗἸρῃοϑὺ Μυβῖο. [Ιη Π|Κ6 τρϑπηθν, ὉπΠ6 Οἶθᾶν δπᾶ 

Ὀγῖρθῦ Ῥογοθρίϊομβ οὗ [86 ἀγίηρ' 8806, ΘΟΙΙΡΑΓΔΌ]6 ΟὨΪΥ ἴο ναἰϊοὶπα- 

οι, ἢ18. οἰαῖτη ὕο Ὀδ6 σομϑι ἀοτοᾶ 8 βογσνδηΐ οἵ Αρο]]ο, 1 86 βύσδῃ 

86 Ὀἱγὰ οὗ ΑΡΟ]]ο, ἀῃὰ [86 ἰαϑὺ οἤοτγίπρ ἰο βου ϊδηΐυ8 [Π6 80 οὗ 

ἌΡΟ]]ο, ἃγθ 411 ἱπαϊοαύζοηβ, ποὺ 1688 βιρηϊ βοαπὺ δἰ Βουρἢ βθοσηΐπρ ἴο 

ΘΠΊΘΓΡΘ ΠΟ] θη α}}ν ἔγοη (μ6 παγγαίδνο, ὑπὰῦ Πού ψὰβ ποῦ ἃ 

οἰοβίηρ' ἴῃ οὗἨ δ. 688 ἀροὰ ἴπ6 δου], Ὀὰὺ 8ῃ Θηϊδγροπιθηὺ ἰηΐο ἃ 

ΒΡΏΘΙΘ οὗ δ. 016 υἱβίοῃ δηὰ διυϊμθηίξς Ἰίρηῦ. ΤῺ ΠαΡΠΊΟΩΥ ΜᾺ 

Ὁ818. οοηῦγα] Ἰάθα 18 [6 ΤΟΙ ΑΥΪΚΔ Ὁ]6 5116 π06 τοραγάϊηρ [86 Γϑιηδὶ ἢ Β 

οὗ δοογαῖθβ. ΤΉΘΘ 18. ὯῸ τρίθγθποθ ἴῃ ἐπη6 Ῥδθά40 οἰγμοῦ ἴὸ {86 

ΤΩΔΏΠΘΙ 1 ΜΏΙΟΝ, ΟΥ [η6 ϑροῦ ὙΒΘΓΘ ὍΠΟΥ ΟΓΘ ἰηΐοιτθά, 85 1 ἴο 

Ἰπαϊοαΐθ ὑμαῦ Ὁ06 ῥυίβοη- Βοῦβ6 ὑγὰ8 ὯῸ ἸΟΏΡΘΙ δὴ οβ]ϑθοῦ οὗ δὴν 

Ἰηΐογοδῦ θη ΟΠ66 86 δαρτιδῦ ΡΓΒΟΠΟΙ 18 οιηδηοὶραίοά, 

Ετοτὰ {Π|6 αἰΒρΟΒ 05. οὗ 15 ραγίβ δ87ηα 1ῃ8 ΒυτιθτΎ οὗ 108 

ΒίσγιοῦΓο, 6 ΠΟῪ ῬΆ588 ὕο ΘΟΠΒΙΟΘΓ 1085 Βροου]αῦνα ϑρθοῦβ, ὑπ6 δυὺϊ- 

ου]αίϊοη οὗἉ 108 ἀγρυπηθηΐθ, ἀπ ὑπ ρογιηδηθηῦ να]π6 οὗὨ 118 ΤΘΔΒΟΠΙηρ8. 

ΤῊΘ οοηΐταθῦ ἴῃ οΟ]ουσίηρ ρῥγαβθηϊθα ὈΥ {86 ὕνο θ]θιμθπίβ οἵ 

ὙΓΠ1Ο} {Π6 ῬΠἐ64ο 18. δοτηροβθά, 18 αρὺ ἴο ρτοάποθ ἃ ἢγβὲ ᾿πηργθβϑίοη 

1π ἴδγΟῸ ΟὗἩ ὑπ6 παιγαύϊνε ρογίΐοῃ οὐϑὺ ὑπ ἀϊαϊθοῖο. ΤῊΘ Τά ον 

6618. δ᾽ πη861} παίιγα!!νγ ἀτανγῃ ἕο ὑῃ6 80θῃη68 οἵ ΕἸγϑδη οἰ ΘΑ 688 

νι πο ἢ} 10 ΟρΘη8 δηα οοβθθ, ἴῃ ῥγεΐθγαποθ ἰὸ 086 ἀϊα]θοίίο 

-ἀπολύων τὴν ψυχήν ἴὰ θὅ Α., ἴῃ ῬΤΟΌΔΌΙΘ 81 υδῖοι ὑο 19 πᾶῖτθ 

᾿Απόλλω ν. ΟὐὈμΏΡΑΓΘ [86 βάπιο Ρασοποτηδβία ἴῃ 86 Οταίυ]αβ, 406 Β. 

ΑΤ 



ΧΥΤΙῚ ἹΝΤΕΟΡΌΟΘΤΙΟΝ. 

Ῥονγύοηβ," ᾿ὴ ὙΏ1Ο ὉΠΘΓΘ 15. 1688 οἵἱἨ ἁ ὈοδυΐΥ ῬΟΓΟΘΡ 016, δηΔ ΠΊΟΓΘ 

οὗ ᾿ῃΒΘΟΌΓΠΥ ἱπ ὑπ ρᾶΐῇ. ἘΤῆοθο αἰδί θοῦ ρογύϊοηθ ὅθ, μον- 

ΘΥΘΣ, 8 086 τπουηὐδίη ὑγδοῖβ ᾿ητουνθηΐηρ Ὀαύγθθη βἰϑίοσ Ὑ8]]6 09: 

ὑποιρἢ ΒΟΟΣ ΡΥ ρα ]658 πὰ Ὀᾶγο, δα οὔθη 9]ΟΟΤῚΥ ΠῈ οἸοπαθϑ, 

ΠΟΥ͂ ἃγα {Π6 ΒΟΌΤΟΘ οὗ τοῦ οὗ ὑπ6 βοΐηρϑβ δῃαὰ [γοϑῇηθθθ ὑμδΐ 

αὐϊγδοῦ π8 ἴῃ ὑμ6 αυϊοὺ ον οὗ {86 ΤΙ 8 ὑμγουρἢ ὑπ “Δμηοθηδ νἱγοίδ᾽ 

ὙΠΟ ὑμο 0 αν] 46: δηᾶ ὑΠ6ΥῪ βοῦνο, αὖ [Π6 Βᾶτη6 {1π|6, 88 ὑΠ6 βίχοηρ' 

φτυδηϊοο τἱᾶρο πολυπτύχου Οὐλύμποιο, οα. ΜΉΘ. ὑμ6 τωϑην-Ζοηθά 

Ἰαπάβοαρθ, τὶ 108 θουπάίηρ Τοιηρθ πᾶ Ῥίογῖα, 18 τηδ46 ἴο σβροβδ. 

ΤῊΘ ῬΘΟΌΣΑΥ τηοῦὶϊὺ οὗ Ρ]αΐο, ἴῃ τοβρθοῦ οὗ με Ὀβ]1οῦ ἴῃ ἃ 

Ἑαΐυγο Τ1ἴ6, οΟμβιδίβ ἰὴ ὑΠ6 ἔδοῦ οὗ 18 Βανίηρ Ὀδοη ὑ86 Βτβϑὺ, δὖ 81] 

οὐβηΐβ οἡ ὑ86 τ0]}] οὗ ατθοῖκ ῬΒΠΟΒΟΡΉΘΙΒ, ἐμδὺ δὐϊοσηρίοα ὕο οϑύδ Ὁ Π188 

088 ἀοοσηθ οἡ στουπαβ οὗ Βθαβοι ἱπαθρομαθηθν οὗ Ττδαϊοη. ΤῊΘ 

ΘΔΥΪΥ ΙΟηΐΟ ΡΠἸ]ΟΒΟΡ6ΘΥΒ ἀο ποῦ ἀΡῬΘΑΓ ὕο ἢδγΥ6 αὐδδὶ θα ἴο ΔηΥ ἀἸβυϊποι 

ΘΧΡΥΓΘΒΒΙ ΟῚ οἢ [6 Β]6οῦ. ῬγυΠΑΡΌΓΔΒ τοϑύθα 10 Οἢ 8η αὐτὸς ἔῤε πὶ ἢ- 

οαὖ 6]1οἸηρ᾽ δηγύϊηνσ (σαφές, 61 Ἐ) ΡΒΙΠΟΒΟΡΒοΑΠγ οἷοθασ, ὙΠ το- 

σφαγὰ ἴο δοογαῖθθ, δ ποῸρΡἢ ὑθοῦα 18 ἨἼῸ τρᾶϑοὴ [0 ἀοιπδὺ {ῃδὺ [6 

οηξογίδι ρα ὑπΠ6 Ὀ6]16Γ, 1Ὁ 18 απποβ Δ Ό]6 1Σ 10 οὐὐαϊηοα ἔγομι Ὦ1Ώ) ΔΗ͂ 

Τουτηδ] οἰδογδύϊοη τἀπὸ] ὑῃ6 ΟΔΥ οὗ 18 ἀοαίῃ, δα ουθὴ ὑῃθη 1Ὁ ΤΥ 

Ὀ6 ἀουδίοα τ οίμοῦ το! οὗ ὑμ6 βιθβίθῃσο, δηά ΡΓΟΔΌΪ 411 [86 

ἔοστη οὗ 86 ἀγρατηθηὐδθοη ἴῃ 6 ῬΏΦΘαΟ ἃγθ ποὺ ἀπ6 ἴἰο Ρ]αΐο Βϊτη- 

56}, ΤῊ5 18. Ὀοτηα ουοὖ ὈΥ͂ ὑμ6 ἔδοίϑβ---(15) ὑπᾶῦ ὑῃ6 Θοογαῦθβ οὗ 

ΧΟΠΟΡΒοΩ, δἰ μοιρὴ [8 }}1118. τ] οογίδϊη οὗ 6 ὈΓΘΙ1865, 18. ποῦ 

Τοργοβθηΐθα ἃ8 ἀδαποϊηρ ὑπ6 σομοϊϑίοη (ΜΘιου, 1. 4,, 8----9, οοτι- 

Ἐ ΤῊ 6 δρδίχιβθηθθθ, ουθα ἕο {86 δηποϊθηΐβ, οὗ βοὴ οὗ {μ6 ρᾶχίβ οὗ [86 

ῬὨφρᾶο 18 ἱπαϊοαίθα Ὀγ δῇ δπθοαοΐθ,  ἈΊΟ., ὑπουρὰ οὗ ἀουθύ] Δ ΒΟΥ, 15 ᾿ὰ 

{818 Ἰρῦ οὐτίουΒ. ὙΥ̓́ΒΘη {μ9 ιδίοριιθ νγὰβ ἢσϑὺ οοσηροεοᾶ, ὨΙορθηοΒ 1,8. 

1 ουτηΒ 8 (111. 87) ὑπαὺ Ῥ]αῖο τϑδᾶ 1 ἴο δὰ δυάϊθποθ οὗ 18 ΡῈ}118. ὕπ80]6 

ἴο ἔΌ]Π]1ονν οοτίδίη ρᾶτίβ οὗ 1ὖ, (6 Υ 81] Β1ΡΡ6α ἃ ΑΥ Οπ6 ὉΥ ομϑ; πα ψὮθη Ρ]αΐο 

Ἰοοϊκϑᾶ ἊΡ δ {6 οἷοβθ, ἢ6 ἔουπα Ὠϊπηβ616 ἢ πόπο μαὺ Ασιβίου]θ, 0 810}6 

Βδὰ Ὅθεπ 8016 ἰο 1Ἰβύθπ ἰο {Π6 ϑῃά. 

Ἐ Οἴοοσο (180. 1. 17) οἸαὶπη8Β ὉΥ Ρὶαίο π6 ὨοπΟὰΡ οὗ δαγίηρ ἢχδὺ 

ΒΌΡΡοχίϑα {μ6 ἀοοίχιηθ γυὐΐοηθ. Τὰ αδο, 1. 21, ὯΘ ΟΌΒΟΥνΘΒ. ἐπα αμοέογΐαβ 

δα γαΐϊο 616 αἱ οα πῃ Ῥ]αίο: “ΤῸ Θηϊπὶ γαύζομοηι Ῥ]αὔο ΠπΌ]Π] τὴ αῇουγοί (ντάρ, 

αυϊα Πουηπὶ ὑπ Δ ΤΆ), 1088. σμοίογταίθ τλθ ἔτατιρογοῦ.᾽ 



ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧΙΧ 

Ῥαιοα ψ τ 18---17, δηά ΤΥ. 8, 14)," δηά, ψ]αῦ 18 ΤΊΟΓ6 Το ΔΙ ΚΑΌ]6, 

Ποῖ ἰβ 8ὴ ΔΌΒΘΩΟΘ Οὗ ΔὴΥ τοίογθηοα ἴὸ ἰῦ ἴῃ ὑπ6 Χϑπορβομύϊῃβ 

δοοουπὶ (ΙΥ͂. 8, 4---10) οὗ [μ6 ἢἤπα! ἀϊβοουγϑοθ δῃᾶᾷ ργίβοῃ 1119 

οὗ [8 Μαβίος ; (2) ἐμαὶ ὑπ Ῥ]αίοηῖϊς Αροϊορυ οὐ Ῥοΐθηθθ οἵ 

ϑοογαῖοθ δὖὺ ἢ18 ὑγῖαὶ, 810} τηυϑὺ δ6 τορδγαθα 88 μδανὶπρ ἃ ὨΊΟΥΘ 

Ηἰϑύονίοαὶ ομδγϑοῖοσ ἔμδη ὑμ6 Ρμδᾶο, οοπίαϊηβ ἃ το οἢ 1688 ΘΟ βάθη 

δχργοϑβίοη οὗ {16 ἀοούτίμ (4 ρο]. 40 6.) ἔμδῃ 18 αὐὐεϊθαῦοα ἴο δΐτα 

ἴῃ ὑπ6 ῬῃΘάο ; (85) ἐμαὺ ἴῃ τπιοϑὺ οὗ ὑμ6 βοογαίἑε βοῇ! 018 ὑμ8 18 

Οὐ. 0 Ρΐδοα δβϑίρῃρα ἴο 10, ἃ8 ἴῃ 088 Ογγθηδὶς βθοίΐοῃ, ογ, δῦ 

Ιϑαβῦ, ΠῸ Ῥχοσωηΐῃθμοθ δαγά θᾶ ἰὸ 1ῦ, 88 ἴθ ὑ}6 Βοούϊοῃβ οὗ ὑπ6 ΟΥ̓Ώ108 

Δα Μορατοβ ; (49) ὑμαῦ διηοηρ ὑ886 δυριαμπιθηΐβ δανδπορᾶ 15 ὕδθ 

ῬΏδ640 ομθ δὖὺ ἰϑαϑὺ 18 ῬΌΓΟΙΥ Ρ]αἰοηϊο δα ροϑβὺ- βοογαῦϊο, ΠΔΙΏΘΪΥ, 

ὑμαῦ προ 18. ἀοδίρηθα ὕο θ6 ὑμ6 ογονψηΐηρ ὁη6, Τουπάθα οὐ ὑ86 

δὔθγῃδὶ ᾿πητηϑηθηοθ οὗ {Π6 “ [ἀ688.᾿ 

ΤΙ6 δυριτηθηΐβ οἰδοογαῖθα ὉΥ Ρ]αῦο ἱπ [86 Ῥμιθᾶο βᾶνθ Ὀθθῃ 

γΔΙΪΟΌΒΙΥ δηππιοταίθα. ὙΥγυυθ Δ ἢ τθοκοῦβ Ρ βούθῃ ; ΘΒ 1Ἐ]} 

84 ἰοῦ σοηάθηβο ὑθθηχ ᾿ηΐο ἔοαγ ; Ὀαὺ [Π6 τηοϑῦ Δρρυοργίαῦθ 

Δ ἡπϑὺ δυταηρθηχθηῦ 18 ὑΠαὺ ΜΟΝῊ δϑδίρτιϑ ἔνθ 89. ὑ86 ὨΌΤΩ ΘΕ. 

ΤΉΘΥ ἃγα ἱπαϊοαιθα 88 ἔ0]]ΟΥ8 :--- 

“ ΤΈῈΘ ἀϊβοοῦΓΒ6 δἰδοσ [Π6 ζδησμον οὗ ϑοοσζαίθβ ἱπ ὑμ6 ταου ἢ οὗ [89 ἀγϊηρ; 

Ογγὺθ πὰ ἐμ6 Ουστορθάϊα (111. 7, 19----22) οοπία!Β ἃ τότ αἀἰβυϊποῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 

οὗ [8.6 ἀοοίτϊηθ [8 ΔηΥ οὗ {ἢ Ῥᾶββαροβ οἵ {9 ΝΘ ΟΣΘΌΙΣ18. 

Ὑ ΒΌΒΟΙΩΙΗΙ] δα ϑὐθιμμασὺ οταῖύ 1). ἔγοτα [9 118ὺ οὗἨ δγρυτποπίβ ; ΥΥ̓γίίθη- 

ὍΔΟΙ, οα ἐπ Οἴου Βαπᾶ, οὐίδίηβ ἨΐΒ ΤΌΣ ὉὈΥ τϑοκοπίηρ [86 Εσβὺ δἰ ]οαὶ 

οοσσοθογδίίοι (ἢ. 12---18) 88 8 δγρυτϊηθπῦ, δἀηαὰ Ὁγ αἰνΙαἀϊηρ; Α. 1πΐο ὕνσο, 09 

ἐουπαρᾷ οπ [9 τοϊδίίοι οὗ Οὐπίτασιθβ, (89 οἶμον οπ [8:9 πϑοθϑϑιύν οὗ ΒΌΡ οί ῃρ' 

8 Ογοῖο νὰ ἃ τοΐασηι 88 17 61} 88 ἃ ἀδθρασέασο. ΤῊΘ στουπαβ οὴ ΨΏΟΙ 88} 

ΘΕΌΣ ογαίοη αἰβογοηῦ ἔγοτη οἱΐμο 88 Ὀδθοι δἀορίθα ἃτὸ [μοθθ: (15) [86 

ΔΏΔΙΟΡΥ ΟΥ̓ [86 306 δοίβ οὗ {860 Ὄγασηδ (ΘΟ ἢ 18 ϑαρροχίθα ὈΥ [86 οἰτουτηβίδῃηοθ 

ἐμαῦ, ἴῃ {89 ἀϊα]θοῦο ρατί, [89 Κἰηατοα ἀγατηδῦϊο ὅποι 18 Οὐϑοσυϑα “πθὰ φμαγία 

Ἰοαὰϊ Ῥθσβοπᾶ ἰδθοσοὶ᾽); (29) ὑδ9 Θαυδιν πῃ σδηῖς Ὀϑύτγθθῃ [86 ορ]θοίζοη οὗ 

Βἰσοτοῖδδ δηᾶ ἐμαὺ οὗ Οθῦθθ, ϑδοὶ οἵ ψ οι 868 ἰο Ὅθ ταϑί ὈΥ ἃ Βορδσγαΐθ 

οοπηἰοσ-δυσυτηθηΐ, 8 ἐδοῖ ΒΟ Βέοιπμαυθ Β Θπυχαοσγαί οι ἸΩΏΟΣΟΒ; (89) {86 

ΔηΘΙθηῦ Τϑοθηδῖοσ οὗ {μ0 δγρυχηθηΐίθ ὈΥ ὑπ 6 οοτητηθηΐαοσ ΟἸΣτΩΡΙΟἀοχᾺΒ 

(Ρ. 18, 13) ῆΟ βρθᾶῖκβ οὗ οἱ περὶ ἀθανασίας πέντε λόγο ( 



ΧΧ ἹΝΤΕΟΘΥΌΟΤΙΟΝ. 

Α. ΤΈο Ογοϊῖοαδὶ, ἔγοτα [86 πούϊοῃ οὗ ἃ ὕγο]ο οὗἉ Ὀβῖηρ. 

Β. Το ΡΙ]αἴοπῖο, ἔστοτῃη Ἐθυα  ΠΙΒΟΘΠ Θ. 

Ο. ΤΘ Μοίδρμγβίοδὶ, ἔγοσα ἐμ ἀρεν ἀπᾶ ἰμαἰβοουρ ΠῈΥ οὗὨ (86 δου]. 
Ὁ. Το Ῥβυοδοϊορῖοδὶ, ἔγοσα ἐμ Θινῖμθ ργοσορδίνοδ οὗ {89 ὅου]. " 

Ἑ,, ΤῊ 1ά68], ἔγοτα {86 ἱπητηδηθηοα οὗ ἐπα ΕΠΘΥΠΔΙ 168 οὗ 1186 ἱπ (ἢ 8 

500}. Ὁ 

Τὰ Ἰυπάρηρ οὗ ὑπ τοϊαύνα ἔογοθ δια ποῖρῦ οὗ ὕπ6 ἀγρυμηθηΐθ 

ἴῃ [818 ΤΠ]ΘΙΩΟΓΔΌΪΘ 80816, 1 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ 0 ΓΟΙΏΔΙΚ ὑβμαῦ, 

ὙΠ116 86 ῬΥΙΠΟ 016 10861} τᾶν Ὀ6 ροοΐ, ὕΠ8 ΓΘΆΒΟΠΒ ἀβϑιριθα [ὸγ 1ὖ 

“ ΤῊ ἀγρυτηδηΐ, βου ρ ΕὉ]}Υ Θχρουπᾶθα πὶ (89 βθοοπᾶα Ὀσϑηοὶ οὗὨ [86 

ἀϊα]οοϊο ἀἰβουββίομ, ὈθΙοα ΡΒ 8180 ῬΑΙΕΪΥ ἴο ἔμ9 σϑὺ Ὀσάποῖ, τ ΆΘσΘ 1 15 Ὀσι ὴν 

Ἰπαϊοαίθα ἴπ οἷ. 28, ἱπ σι μῖο ἐμ6 οροπίπρ ποσὰβ ὅρα δὲ καὶ τή ὃ ε τηλτῖ ἃ 

γα βι 0. ἴο δῦ τᾶν ὍΘ ο8116ἃ δῃ ᾿πάθροπάοαῦ δυρυτσηθηΐ. ΤῊΘ δυρσατηοηΐ 

Ὁ. 18 ἔδυ [19 1πκ Ὀούνθοι 86 ὕσγο ὈσΣΔΠΟΙ ΘΒ οὗἨ [πὸ ἀΙἸΒουΒΒΊ0η.---ΤΉΘΓΘ 18 

ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΘ ἸΠρΡΘΠΌΣΥ ἴῃ ΘΙ ΒΑΓ Β ὙἹΘῪ {μπαὺ [86 ογάοσ οἵ ἀθυθιορτιθηΐ 

οὗ {86 δυρυπιθηΐβ [Ὁ]Ο͵8 (86 οΥοΣ οὗ ἀθνϑὶορσαθηὺ οὗ {8 ομἱοῦ ἔοστηβ οὗἉ 

ΟὝσοοκ ῬΆΣοΒοΡρν. Αοοοχάϊηρν, Α. 18 ἃ θᾶροι ἄτγασνσῃ ἔγοση (89 ῬὮΥΒ10Δ) 

ΡΆΣΟΒΟΡ.Υ οὗ ἐμ6 Τοῃΐδη8Β, Β. 185. δὴ δααρίδιοι οὗ [869 Ῥγίδβαροσοδῃ Μοίθιη- 

ΒΥ Βοβίβ, ΟἹ. 15 ἃ ἀθνθίορηαθηὺ ἔγοσα {π6 Νοῦς οὗ Απαχαρόσαβ, δμα Ἐἰ., [9 

ΟἸἰμμαχ, 18 μ6 ἔτυϊῦ οὗ μ9 Ιἀθδιβτα οὗ Ῥ]αΐο. ΤᾺΘ αγρυταθηὺ οπθ θὰ Ὦ. 

σου ]ά, ἰπ ἐμὶ8 ψαΥ, πού Ὀ6 νιμουΐ 1[8 Ἀἰδέοτϊοαὶ οουπίοσρασὺ 8180, υἱΖ., ἔτι [86 

ϑοογαῦο ῥσῖπορ]ο οὗ {Π6 βονοτχοϊρτιν οὗ [Π9 ὅου!] (ΣΧ η. Μα6πι. 1. 4, 18). 

ἐ ὙΠ [818 πνϑίοἹ ἃ οπυσαθσδίουι Θοσαραῦο [9 808]0 1ῃ [86 ΒΕΏ6Β οὗ ὅτ ἢ, 

{89 Οδταρχίάρο ῬΙαίοπίδβὸ (απο 1660; Τϊβοοῦχβοθ, ΝΟ. ΓΥ͂ ), ν μοδαορἐβεμοπιοσίἐβ 
8:η4 ΒΌΡΡΙ198 {π0 ἀοἔεοίθ οὗ [86 οτἱρῖπ8] Ῥ]δίομπῖο 8616, 1“, Ἰτησταδίθσια!ὐν οὗ 

ἐδ9 ϑου]. 25, αὐτεξούσιον, οὐ 18 ρονοσ οἵ Ὑοϊϊίοη δπὰ “ βο!-ροίθαὐ 1166.᾽ 

85, Τίβϑ ῬΡΟΎΘΣ οὗ δρβίσδοίζου, ΨΒΘΓΘΌΥ 1ὖ ῬΟΒΒΘΒΒΘΒ ΒΌΡΘΙΒΘΠΒΌΟΙΒ ταϑμοχλίϊοϑὶ 

οοποθρύϊομβ. 45, Τίβ ροββϑββίοιι οὐ Γπχπχα δ Ὁ] ΤΠΟΤᾺ] δ ἃ τηθία ΡΥ 5108] 1688. 

δ᾽, ΤῊΘ δα ἐμ δαϊποθβ ἀπᾶᾷ ροοάπιοββ οὗ αοα, γὰο “11 ποῖ ἀπ οαπποὺ ἰῃ 89 

ΔΒΡΙΣΔΙΟΠΒ δὗον ΗΠτηΒ617 [ῸΣ ΒΊΟΣ πὸ δ] πηθηὐ 158. ἀθβιρηθα.---1 Ααα ΒΟ Β 

ῬΘϑα [Ὁ] ῬΑΡΘΡ 'π (λ9 ὥρεοοίαίοσ (ΝῸ. 111), ΠΟΥ δῖ ὑδπι8 ϑηυτηοχαίθα : 19, 

ΤῊΘ παξατθ οἵ ἐμ6 βου], πὰ ραγϊοα]α τὶν [8 Ἰτατηαύοτίαγ. 25, 1ἰ8. ῬΒΒίοτΙΒ 
Δηα ΒΟ. τη ἢ ΐ5, ΒΟ 88 086 Ἰονο οὗ νἱσίαθ δπα 118 Βῃσ  Κἰτιρ ἔγοσῃ δ  Ἀ1] δ οι. 

8. ΤῊΘ πδίασο οἵ [86 ΒΌρΡσθιηθ Βοίπρ 88 ἃ αοἂ οὗ }κβίϊοο, τϊβάοτα, φοοάποεβ, δπὰ 

νογδοϊΐγ. 45. ΤῈΘ παύντο οὗ [πο 5ὅου] 88 ἀοβιρτιθα ἔος ροσροίυδὶ ργορυθβείοῃ, 

83 8} ἀβυτηρίοίθ οἵ Ποῖΐν. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΙΟΝ. ΧΧῚ 

ΤΩΔΥ͂ Ὧθ, 1 ποὺ 4]1] Ἰποοττοοΐ, γοῦ ποῦ 811 οοποϊυϑῖνο. Τ]8 18 {]16 0886 

ὙΠῸ [8086 ρῥγοβοιίθα ἴῃ ὑπὸ ῬΒδράο, ἕο {μ6 0 ἃγθ σου δ] ποῦ 811 οὗ 

Θα 8] ἴογοθ, ΠΟΙ βᾶγα ὑῃ 6 811 ἰουπᾶ δὴ θαυδὶ ρ]αοθ οἵ ΒΟΠΟῺΓ ΟΥ 

ϑοσορίϑηςθ ἴῃ {86 ἰϑίοτυ οὗ Τπουρλύ. 

ΤῊ ἤγϑὺ ῬΥΌΟΥΘΒ. ΟἿΪΥ ὑμαῦ ὑπ 618 18 ἃ Εοαυπίδίη οἱ Ὀοϊηρ ουὖ οὗ 

ὙΒΊΟΒ ὑπ6 Τὐνϊηρ Ργοοθθάβ δῃά.Ἰΐο ψΆΟἢ ὑῃ6 Ποδᾶ τούτη, Ὀαὺ 

Θδί δ Ὀ]18}68 πούβιηρ δοποογηϊηρ ὕμ6 ἰηαϊν! πα] οχβύθηοθ οὗ ὑπ ἥοαὶ 

δἴνον Ποαΐῃ. Οπ {Π6 σοπίγασυ, 1Ὁ βθθίηβ γαίμεῦ ἴο Ῥοϊῃὺ ὕο [6 

Ῥδηὐμοιϑῦς ποίϊοη οὗ τοίιϑιου πο 8η Αμϊμηδ Μία] 8ἃ5 π6 ἀθϑῦην 

οὗ {86 ᾿ἸπαϊνΙυ] Ὠυτηδῃ 80]. 

ΤῊ Βθοομα δυρυτηθηῦ τοϑϑ οὐ Βι θη πίβοθηοθ, ΨΥ Β]ΟὮ, 1 ἀπαογ- 

βιοοα ἴο ἱτΩΡΪΥ ἃ ργθ- οχιβίθῃοθ οὕ ἃ ραϑί οὐδθυηϊν οὗ ὕμα ὅοιϊ, ῬγΟΥΘ8 

ΤΟΣ ὕπδη 88 ὑπ6 ψαγτδηῦ οἵ [Π6 ο.}᾽ 8 ΟὟ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΗ 688. 

ΤΊο ΕΠ ἀγρυχηθηῦ, οα τ Β]Οἢ Ῥ]αίο ἢ85 Ὀοϑύονοα 06 σγοαίθϑυ 

Θἰαθογδίΐοη δηά δου ἀθηῦ]ν τοροβοᾶ ὑπ6 ρστοδίοθῦ οοηβάθῃοθ, 18. δὴ 

ΘΗΔἀΘΑΨΟΌΣ ἴο ΡὈΓΟΥ͂Θ ὑῃ6 δββθη δὶ υθα ὐν οὗὐ ὕμ6 δου}. Τὺ 1ΠΡ}168 

80 ἱπάδροπάθηῦ οχϊβϑίθησα οὗ 800} 14θᾶ8 δὲ ὑμαὺ οἱ Τάξθ, δῃὰ {6 

016 ῬγΟΟΘ88 οὗ τϑαβϑοῃῖηρ, ὑμουρἢ να]1ἃ ἴῃ τοραγαὰ ἴο [8 ΠΘΟΘΕΒΑΓΥ 

φοπηθοῦίοι οὗ [1ξ0 ψ 8 (86 Θινίηθ Μιπα, τηυϑὺ ὉὈδ σοηξοθβοα ἴο [81] 

τορδγάϊηρ ὕμ6 Βαυμηδη τηϊηα, 1658 6 Ὠυστηδη 18 ἀϑϑαμηθα ἴο δ6 ποῦ 

ΟἿ]Υ “κῃ ἴο, Ὀυΐ 4180 8 ρᾶγῦ οὗ ὑπ6 ὈΙνὶη6. ἢ 

ΤῊδ ΟΥΒΟΣ ὕνο δυρυσηθηΐβ ἃγ6 οὗ ἃ αἸΠδγθηῦ σμδγδοίον, μα Ὦδνθ 

4 ΟὐΥρδτο δύ. Αὐρτιβέθ᾽ 5 Ἰταϊίαύουι οὗ [89 1468] ἀτρυταθηῦ: “ Οἴὰπο αποᾶ 

1Ὲ Βυ᾽θοίο οϑῦ, Β1 ΒοάΡ . τηδηθῦ, ᾿ρϑατηῃ οὐΐδτα βα )θούατα ταϑηθαὺ ΠΘΟΘ886 ϑβέ, 

ἘΠῚ ὁσμἱβ ἴπ Β ]θοῦο οδϑὲ δῃΐτηο αἰ ΒΟ 1] πα. ΝΘΟΘΒΕΘ οδὺ ἸρΊΓῸΥ ΒΘΙΆΡΘΟΣ δΕΪΤῸΒ 

ταϑτιθϑύ, 81 ΒΕΊΡΘΥ τηϑηθϑί ἀ1801}11η8. Εὐδὺ δυύθσω α1Βοῖ ρ π γοσιξβϑ, οὐ νου δ 8 βθση- 

ῬῸΟΣ τηϑηθί, θα ροῦ ἱρίξαν δα ΐτητβ ταδτιϑῦ, ἤ6Ὸ ΔΕΏΣΤΩΙΙΒ τηοσίαυβ αἸοϊυτ.᾽ 8011]. 

11. 13.---ΤᾺ Ἠ15. “Ἐοἰτδοία οποβ᾽ (1. 1, ὅ), ψ . 9 6 γα νγ 8 ΔΩΥ ΟΥ̓ΘΙ-ῬΓΘ1ΒΘ 

οὗ Ῥ]αῖο, ἢΘ ΘΟ  ἔΘΕ8685 Τορδχάϊηρ, Η18 οὟσι ΒΥ ]]ΟΡΊΒΙΩΒ (1π 18 ἸΛΌΘΣ ἀθ Ἱτησοσίδ]]- 

ἰαἰθ᾽) οὗ ἃ Κἰπιὰ δορηδίθ τ ἢ [86 ἀΌονθ, ὑμαὺ ΤΟΥ͂ 8.0 80 ΟὈΒΟῸΓΘ 8πα βυ {19 ἰδαὺ 

ἮΘ ΘΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἔρον [ΠΏ σὴ ἰτη8618.----  Βίτα αν νοσγαϊοῦ ταυϑῦ 06 Ῥαβθϑα ὁπ ἐδ 

ἰτϑπιβοσὶρὺ οἵ 80 1468] ἀγρυπιδπῦ ὉΥ Κύ. ΑἸαῦτοβθ (49 Βοῃο Μοχίίβ, 8 406), 
ὙΠΟΝ ΤΑΥ͂ ὯθΘ ὑμυβ Δυχαροᾶ : “ Απίτηδ ποῖ Ῥούοϑί τουτὶ αὰ18 οδϑὺ υἱΐα 80 ῬῸΓ 

μου οομίγασῖα τοσῦ. Απίτηδ οϑύ νυἱΐδ ΘΟΥΡΟΣΊΒ οὗ 8.8, 66 σῃοσίοτῃ ΒΈΒΟΙΡΟΓΘ 

φοΐαβὺ, β:σαῦ ΟΆ]ῸΥ πίγϑιῃ, πχ ἔθ ΘΌΣΑΒ ΠΟῚ τϑοὶριὺ, 



ΧΧΙΪ ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΊΟΝ, 

οτηϑῦ ΠῸ ταῦ} ἸΑΥρῸῚ δοοορίδιιοθ ὑμδὴ 86 ὑμγθ6 ΒΘ. μδνθ ὈΘΘη 

πηθηϊοηθα. ΤΉΘΥ Γαδδὶ οἱ ἤτηιοῦ δπα τμογο 16 ]γ ὑγυβίθα ἑουμάδίϊοη 9, 

ἴηνοϊνο 1688 δηᾶ ἔονγον αἰ ΠΟ] 168, δηα ἤᾶνο οὈὐδὶ 6 ἃ ροτιηδηθηῦ ρ]806 

ἴῃ [Π6 ΔΓΠΙΟΌΥ οὗ ΤΒουρμῦ. Τμᾶὺ ἀογῖνθα ἔτοπλ ὑ}|8 ἈΠΕ δηᾶ 1η- 

αἸΒοοΓΡΟ ΠΥ οὗ {μ6 ϑὅουϊ ἢδΔ5 Ὀδθθῃ οἴζοη Ὀοττονοδα: (ΟἼοογο ορ ογϑα 

1ῦ Ἰάῦροὶν (Ἰὰδο. 1. 29; ἀ6 βιοῃροῖ, 21), δπὰ 1Ὁ 18 ὑμ6 ομ]οῦ σγθᾶρομ 

ἴῃ. 086 Β61|00] οὗ Οὐαποσγίδ, ΟἸαγῖκο δηα Βυῦογ. Τη6 ρϑυοβο]ορίοαὶ, 

ΟΥ ὑμδὺύ ἑουπαοά οἡ ὑδο αἱρηῖν οὗ {86 ΦΟΌ] 88 Ὀθὶηρ᾽ 1 86 ΤὨΪΟΓΟΟΘΟΒΙῺ 

οὗ τὉἈ86 ΒΟΥ ψμαῦ 1η6 ΠΟΙΟΥ͂ 18 ἴῃ ὉΠ6 Τηϑδογοοοόϑῖὰ οὗ ὑμθ Υοι]ὰ, 18 

{160 σα ῦπὶ οὗ {π6 ΚΙπατοα τροάθτῃ δυρτιπιθηῦ Ἐ ἀογινϑα ἔσομι ὑΠ 6 ΟἸΡΏΪΟΥ 

οὗ Μϑδῃ ροόονϑὺβ δπᾶ ᾿18 Ὁποχῃϑυβίθα οΑΡΔΟΙΥ Ὀοΐι οὗ Κηον]θαζθ 

δηα οὗ Οοοάῃο88. 

5146. ὉΥ 8146 ψ}} ὑπαβο ἀϊα]θοῦς Ατρυτηθηῦθ, ἔθ τ ἃ ἰουμπα 

ἩΠ|Δὺ ΤῊΔΥ 6 (4116 8 ὕδτοθ ΕΠΗΐοα] ΒΟΙΏ11168,  ϊοῖ ῥγθϑθηῦ ΘοΥγοθο- 

Ταῦλνο ΘΟΠΒΙ ΘΓ 05 ΟὗὨ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ᾿Πἴθυϊοῦ 1ηὐογοδὺ δπα ν]06. 

ΤῺ ἤγϑὺ οὗ {6868 15 Τοππά ἰη ΟΠαρίεοτβ ΧἼ1.--- ΧΊΤ},, τ ἤογα 0} 6 

ΓοΪαύϊοπ οὗ ὑμ6 Ῥ.Π]ΟΒΟΡΠ 6 ἰοναγα Πραίῃ 18 ἀπο] θα δὖ Ἰοπρύμ, δπὰ 

86 οομοϊ αβῖοη 18 γοδοῃθα ἰῃδύ ὑστθ ΒΔΡΡΙΏΘ685 δα ὑγὰ6 νἱγῦθ 8ΓΘ 

ποῦ δὐδαϊηδ]6 1ῃ σομπϑοῦοι δ ὑπ6 ργοϑοηῦ 116 οὗἨ 86η86, ὈΘΟΔΌΒΘ 

ἔσθ Κπον]θαρο 18 ποῦ ΡῬΟΒΒ1Ό1]6 1 86 ῥγίβοη οὗ ὑμ86 Βοᾶγ. ΤΏρΓο- 

ἔογϑ ὑπ ῬΒΣΟΒΟΡΒΟΥ ΔΒΡΙΓΟΘ. δἰθου τϑὶθαβθ, δηα, ᾿πϑίοδα οἱ τορὶ πίηρ, 

Γο)οΐοο8 δὖ [Π6 Ὀσγθακίηρ ἀοόνῃ οὗ {86 νγ81}18 οὗ 18 ρυϊϑοη ἢοῦβο. [Ι͂η 

0Π686 σΟὨΒ᾽ ἀΘΓα 08 ὑμθγθ 18 ἰδύθηῦ δὴ διριτηθηὺ οὗ στοῦ ποῖρῃὺ 

8ηα ἀορύ}, ὕμ6 ἀδθνυθὶοριηθηῦ οἵ ψπῖοῖ, Πόσον ον, ὈΘΙΟηρΒ ἴὸγ {6 

Ταοϑὺ ρᾶῦῦ ΟἿἹῪ ἴο ΟἸ τ δύδη ΤὨουρΐ,--- δῦ τὴν 6 ΟΔ]16ἃ {ῃ6 

᾿Αϑβϑρίγαϊύϊου Αγρυϊηθηΐ, τ Β1Ο ἢ, θη οομη ὈΪη6α Ἡ]Ὲ {πΠ6 ἀοοίτίηθ οὗ 

116 Ῥγονίάθῃςθ οὗ ἃ Ῥϑύβοῃδὶ αοα, ἴογιηβ ομθ οὗ {86 πιοβὺ ἱτηρογίδης 

διηοηρ {π6 παΐαγαὶ ον άθηθοβ οὗ Γππιογίδ! γ. Τηδῖ Ναίαγο ἀοοβ 

4 ΤῊΙΒ ΤΥ Ῥθ 8116, ἔγοτη ομθ οὗ 1[8 Θαυ]οδὺ δηά τιοβὲ ρου ἢ] οχρο- 

ποηΐβ, [ῃ9 Ῥᾶβοδὶ δυραταθηῦ. ΟἿ. ΣΟ Α ΓΒ οα ΡΡ. 212, 266. 

ἐ ΤῊΘ ψ611-Κποῦσαι ραββαρο ἴῃ (86 Οδίο οὗ Αἀἀΐβοι, ἔτοση ἡ ΠΙΟΒ τηδὴν ἷπ 

τη ἀοΧ ἔμ 6 8 ᾶγθ Ὀ6ΘῺ οοηὐδηῦ ἰο ἴδ κο ὑποὶν Κπον]θᾶρο οὗ Ῥ]αύοηϊς βρθοιι- 

Ἰαὐϊου--- 
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πο ρσιανιίαῖο ἰοναγα ποὐμίηρ,, οἰὐ μοῦ 1 ὈὮΥΒΙΟΒ ΟΥ̓ 1η οὔ ]108, ᾿δῃα 

{ὑπαῦ {16 ἀοδβίγοϑ Ὀοΐὰ οὗ [1ξ6 ἀηᾷ οὗ Κι πουχ]θᾶρο, τ ῖοἢ Πηα βοδηίν 

Φυ] Π]πηοηῦ ΠοΓο, δα ἅγὸ βίγοηροδῦ ἴῃ 06 Ὀοϑῦ δπα τηοϑῦ ΠΟΌΪ]6 βρ1τ108, 

τησϑὺ ὉΘ ΓΟρΑΓαΘα 88 ὙΔΗΙΟΥ͂ ΠΏ]688 ὑΠΘΥ ΡοϊΪηῦ ἴο 8πούμου 8πα δι] Ὁ 

566}6--- 15. νοίη οἱ ἐβουρῦ ΑπδαυΥ αἰνποᾶ Ὀὰὺ γγᾶ8 ὉΠ4016 ἴο 

ΘΧΡΊοΓΘ, ἴοσ δῦ οὗ ἃ ἄστη πο] ἀροη ὑΠ6 ΟὨΪΥ ᾿ηϑύσατηθηῦ δαθαῦδῦθ 

ἴο ὑῃ0 ὕδϑκ, ὑμ6 ἀοοίγηθ, παιηοῖν, οὗ ὑμ6 Ῥυβοηδ  8ηα Μογαὶ 

Ῥογίθουοηβ οἱ αοά. 

Ιῃ {6 βοοοῃᾶ ἘΜ μ1οα] 1,οββοῦ, ΟἹ ΘΗ͂Υ οοηὐδϊηθα ἴπ ΟἸδρίοΡ 

ΧΧΙΧ, Ἐ Π6 οομίγαθὺ Ὀούσθοῃ ὕπο ΟὈγροσθαὶ δηα ὑῃ6 [Γηϊθ]]θούτδὶ 

18 ΠΟΥ͂ ΟΔΙΥΙΘα Τουνγαγα ἴὸ ἃ αἰβυϊηοῦ ν Ῥοβιῦνο τοβα]ῦ, δηα ἃ αἰγοοῦ 

ΔΙ ΗΙΥ 18 οἰαϊπηθα Ὀούνθοῃ 86 [Γηἰ6]]οοῦ 8] δηὰ ὑπ6 Εἴτα]. ΤῺΘ 

1ηὐτηδίθ απο οὗ Κπον]οᾶρο τ] Εὐχιβίθηοθ, 80 ὑμβαῦ [η6 Κπονϊηρ 

ῬΣΙΠΟΙΡ]6, ἔγοηι 118 ΘΔΡΔΟΙΥ οὗ οοπορίνηρ 006 ὉΠΟΒδηροδῦϊα δπᾶ 

᾿τητηοτίδὶ, ταϑὺ Ὀ6 τορᾶγἀοα ἂ8 Κἰπαάγοα ἢ ὑπ ὉΠΟΠΔΏΡΘΔΡ]Θ, 

ῬΘΟΟΙΊ6Β ἴῃ {ἢ 18 ΜΨΑΥ ὑΠ6 τηδίη Ὀαῤίγοϑϑ οὗ {η6 Ῥ]αϊοηΐϊο ΠτοΥ δ 

ΤῸ τηῦδὲ 6 5Β0--͵δίο: ποῦ γοϑϑομ᾽ δὲ Ὑ76]}, 

ΕΠ856 ψθηοο ἐπ Ὶ8 ρ]οδϑίπρ ΒΟΡΘ, (8 οηᾶ ἀοεπῖγο, 

ΤῊΐθ Ἰοησίηρ δον Τιηπλοτ ΑΙ ἐν 3᾽--- 

18 δρὺ ο ΘΟΨΘΥ ἃ ΤΏΟΤΘ ΟΥ 1685 »,ΊΔΥ͂Θ ΤΟΙ ρσοϑβίον. [ 1 ἰΒ απαοιβίοοα 88 8 

ἰχαπιβοτιρὺ οὗ [89 οοπέθηίδβ οὗ {π6 Ῥ2αο, 1ᾧὑ 15 ἃ τιϊβίαθ οἱ {86 ρατὺ οὗ Αἀάϊβοιι 

ἘΣΤΒ6]7, [Ὁ ποῖ οὗ [980 γϑδϑοῃϊηρδ Ηπη48 ἃ ρΪδο9 πὰ [86 Ῥηθθοᾶο, δῃηά α]- 

ἸΒουρΡᾺ 1Ὁ ΤΥ ὯΘ Βα14 ἰμδὺ ΠΟΥ ἀγὸ ρυῦ ἱπίο {86 τηουΐδῃ οὗ Οδΐο, ποῖ 88 

τϑῆθοῦομϑ αυοίοα ἔγτοτα (89 Ῥμϑάᾶο, Ὀαῦ 48 ὑἐμβουρβ Βυρροδβίθα ὈΥ 108 ῬΟΙΈΒΔΑΙ, 

[Π6Ὺ τηυϑὺ γοὺ Ὀ6 τοργάθα 88 δῃ δηἰοἀαύηρ οὗ ψμδὺ 18 ἃ τιοάθχε, οὐ δὖ Ἰϑαβῦ 

Ομ τ ϑέϊδη [66 }1πρ’.---ΤῊΘ βαῦλθ δυρυτηθηῦ ΟΟΟΌΡΙΘΒ ἃ ὙΘΣῪ Ῥχοτηϊπθηῦ 01806 ἴῃ 

{86 ΟΠ66 δτηοῦβ νϑυβίοι οὗ [89 Ῥμεᾶο ὈὉγν Μοβοϑ Μθπαθ ββοθη,  ὮΟΒ6 αὐϊοσαρὺ 

(δῃπο 1767) ὕο τηοάθσηΐδθ 18 ΤΘ ΒΟ ἑΠρΡΒ, 116 τού πῖηρ {Π6 ἀγαγηδύϊο ἔγϑιηθ- 

ὙΟΣΚ, οχοϊΐθα ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ]6 αὐοηθίΐοι πὶ ΟΟΣΤΏΔΩΥ 1π 86 πα οὗ ᾿αϑῦ οϑη- 

ζυτγ. 

4 ῬαΑΙ ΟΌΪΑΥΪΥ πὰ 81 Α., ψΏοτο τὸ ἀειδές ἰΒ ΒΡΟΚΘΝ οὗ 88 ὅμοιον τῇ 

ψυχῆ, διὰ ἰΒ αἴθοσνγασαβ ἀθβουϊ θὰ 88 τὸ θεῖον τε καὶ ἀθάνατον καὶ 

φ ρονιμον. 

{ ΜΟΠΙΟΙΘΥΤΩΔΟΒΟΣ 88 βίαίοα πὸ} {Π6 ἱπ|ϊτηαίθ οοπποοΐίουῃ Ὀοέτϑοῃ 

ΡΙαῦο᾽ Β νίϑν οὗ Κὺπον]οᾶρο ἀπα ἢ18 ἰοδοῃῖπρ' ὁπ ἱπιτηοτία!ὐν : “ΤῊ Θ ροβϑ ὉΠ 



ΧΧῚΥ ἹΝΤΕΟΒΟΟΤΊΟΝ, 

ΤΊ ὑμπὶγὰ ΕΦΏ164] οοτορογδίζοη, ὑοῦ σ ΥῪ δ ρσ εν ἑουοδοα 

ὍΡΟΙ, 18. ῬΘΙΒΔΡΒ ὕο ὕπ τηοάθτῃ τηϊηα {86 τηοϑὺ ἱπιρογίδηῦ οὗ 4], 

ἸΩΔΒΠΊΠΟἾ 88. 1ὖ 18 ἰουπαθα οα ὑμ6 6 ἰοῦ ἰῃ [86 Μογὰὶ Αονογημηθηὶ 

οὗ [80 του]. Τὺ 15 ὈγΘΗ͂Υ εἰηὐοα ἴῃ ὑμ686 σψογᾶβ ἴῃ Ομδρίον {0ἷ172ἷ7}Μ7Γ᾽]Ἱ., 

εἰ μὲν ἣν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ἑρμαῖον ἂν ἦν τοῖς κακοῖφ 

ἀποθανοῦσι, τοῦ τε σώματος ἅμα ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὐτῶν κακίας 

μετὰ τῆς ψυχῆς. “Τῇ ἱπάοοα Ποϑ} γγογο δι ἰ]δύίοη, ὑΒθὴ 1 ψου]ὰ 

Ὅδ ρῬοϑίξϊνο σαὶη ἴο ὑμ6 τ] κοα δὖ ἀθαίῃ, ἰο Ὀ6 χε ϊονθᾶ δὖ οῃοθ οὗ ὑμοὶσ 

β68}}ν ἔταπιθ δηὰ οὐ ἐλεὶγ' οὐρη ιυἱοϊοαπιό88. Ὀοροῦμον σιῦ ἢ ὑΠ 61 800]5.᾿ 

ΤΏΘΓΘ 15 ΙΔ Η ἔ6Θ0}Υ Ἰαύθηῦ ἤθτὸ ὕ6 σοῦπὶ οὗ ψμδὲ 18 πόση 85. ὑῃ6 

ΜΌΡΑΙ ἀγρυχϊηοηῦ ἴον Τπιογία! ν, ἐουπαοα οπ {86 τοδὶ ἐν δηᾶ ΟὈ]ρὰ- 

το οὗ γιγύαθ δηα [Π6 σοηβοαπδηῦ ὨΘΟΘΘΘΙΟΥ͂ ὑπ ἃ 1116 1 ΘΟΙΓΟΥΤΩΙΌΥ͂ 

ψΠῸ}} 118 Ιανγα ὁδῃποῦ Ὀ6 1 ναϊα. Τα ἐπουρηῦ ὑμαΐ σὶρ ΘΟ ϑη.688 δηὰ 

ὙΟΚΘΟΏΘΒΒ Βῃου]α ρῸὸ ουῦ οὗ (6 ῥγοβοηὺ 1116 ἴο {Π6 βᾶηηθ σὰ] οὗ 

ΒΟΥ ΠΡΉ 688, ποῦ μ6᾽ οὗὁἨ ὕμθα ουθὰ ἴο Ὀ6 Κῆονπ, 18. Οη6 ἴτοπὶ ψ ΒΙΟΒ 

86 1πδυϊποίβ οὗ τάθῃ ᾶνθ ἴῃ 81} δρθθ τϑοοϊϑᾶ, δῃηα Ὑϊοἢ 86 Β6η86 

δια σα οὗ Ἐπον]οᾶρο ἀσὸ σοπ Ι ΠΌΔΙΥ πα τορϑαίθα]ν ἱπίογσπσονοη υαΐῃ [86 

δἰ] ορσαίίουβ οὗ ῬὉσχοοῦ τοβρϑοϊηρ ᾿σωταοσίδ!γ, ἀπ 88 τορασὰβ Οὐσ δυΐδοσ, 6 

ὕνο ἃ. ἴῃ ἔδοὺῦ ταοϑὺ ἱπ ἰγηδύοΥ οι ἱποᾶ. ΕῸΣ ἔπθ οπάθανους ἴδον Κπον- 

Ἰοᾶρχο οουἹᾶ ποὺ οσίβὺ δὲ 411 υπᾶοσ [89 ἔοσπι οὗ ἃ σγῖβῃ ἰο ἀΐθ, ποὺ θυθὴ ἴῃ 8 

ῬΕΙΙΟΒΟΡΒΘΣ, ἰδ 10 ὝΤΟΓΘ ΠἸΘΟΘΒΒΆΣΙΥ δὲ (89 Ββατὴθ ὑΐτὴθ 8 Ὑ1ΒᾺ ΤῸΣ ΔΗ ΙΔ’ ΟΏ. 

Ἀπ 17 [89 ὅου] 18 ἴο ΔρΡργυϑμοῃα {{Π| ϑββοῃ 4} ν οχιϑίθη ΒΙΟᾺ 18 ποὺ βυθ]οοίοα 

ἴο οτἱρίπαίϊουπι πα ἀοδίσιοίζοιι δπᾷ ἴο 811 8: ΘΟΠαΙ ἸΟΠΒ οὗ ἱταροχέθοξ οχὶβίθῃοθ, 

ἰδ ὁδἢ ΟΥ ἀο 80 (δοοοχάϊηρ; ἠο ἐῃ9 οἷά ῥυίποῖρ!θ, τ ίοα ἰὼ (88 ἀγρταηθαξ 

ταυϑὺ 6 ΔΙΎΘΥΒ ὈΟΤΤΘ ἴπ ταϊπᾶ, ὑμαὺ {πὸ 18 ΔΡργθθηαϑᾶ ὈΥ 110) 88 ὀχ βύζην 

ΒΙΤΩΣΑΥΙΥ δηα ἴῃ {86 ΒΔΠ1Θ ΤΩΔΏΣΘΣ ὙΠ} [Πδὲ Θββθη 181 οχιϑέθμοθ, ἘΠ88, ἴῃ θη, 

[86 ἱτατλοσ δ! γ οὗ [89 βου] ἰΒ [86 οοπαϊξοι οὗ 411] ἔσθ Ἀπονθᾶρο ΔΒ τορᾶσὰβ 

ΤΆΘΏ, 8 ΘΟΠΥΘΙΒΘΙΥ {μ6 Το οὗ Ἀπον]θᾶρθ 18 [ὴ6 στουαμα Ὄροπ ΜὮΙΟᾺ (ἢ9 

ἱπατηοσία γ οὗ {89 ὅου] 18 Ἰῆοσο οοσ δὶ] αὶ ΘΑΒΊΥ ὑπαογβίοοά. Ηΐδηοθ, ἴῃ 

[89 ἔοστηοῦ αἰ] Οζτι68 4180, ἱπ ΒΟ Καιον]θᾶρο νψγὰ8 ᾿ηγοβυϊ αϊοα, τιτοίαν 

Ὑ88 ΔΙΨΆΥΒ ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΟά δῃα ἱπυθδεϊραίθα β᾽τη] Δ ΘΟΌΒΙΥ ; ἈΠ ΟἿΘ ΤΩΔΥ͂ Β8Υ͂ 

ἐμαί, ἔγοσα [89 (ὑοσρῖδβ δπὰ ΤἨθρούθίτιθ ἀονγασαβ, {μ6 ὑσσο βου ]θοΐθ ἅττα 

ΘΟΕ ΠΔΙΥ ΔΡΡΓΟΧΙ τ δυηρ ἴῃ ὑπο ῖν ῬΓΤΌΡΤΟΒΒ, ΠῚ} ΦΏΘΥ ἃγὸ δὖ ᾿ἰαϑὺ ἴπ ὑπὸ 

ῬΒεθᾶο πιοϑῦ οἱοβοὶν οοταἰποϑα.᾽ ΑΟΒ]ΘΙοστηδολ συ 5 Γηἰσοἀυοίίου, Επρ. ΤΥ., 

Ῥ. 293. 



ἹΝΤΒΟΒΌΟΤΙΟΝ, ΧΧν 

οὗ δυϑύιοθ μ88 πού Κπόνγῃ ΠΟΥ͂ ἰο ἀϊσοϑὺ οὐ ἴο οηὐοείδιη. ἘΠ [ἢ τηοάθγῃ 

ὭΠ,68 [815 γριτηθηῦ [188 ὈΘΘῺ ΟΠ6 Οὗ {16 τηδίη Ρ111878 οὗ 6 Ὀ6]1οΓ ἴῃ ἃ 

Ἐαύυτο ϑἰαῦθ, ἀπ ἩθΏΘΟ 8.868 ἃ τηϑγκοα οοηὐγαβὲ θδύῦνθθῃ ἐπ δηοίθηΐ 

δηα τηοάθγῃ βἰδηάροϊηΐθ, [μ6 Ὀ6]16[ οὗἨἩ {86 δηοίοπέ ταΐηᾶ, 88 βθθῇ ἴῃ 

86 Βρϑουϊδύϊοηβ οἵ Ῥ[δίο, γοϑύϊηρ οὐ ὕμο [ἀθὰ οὗ Κπυον]θᾶρο, δπᾶ 

{πᾶὖὺ οὗ 86 τηοάθτῃ ταϊπα βηάϊηρ 108 τηδίη Βαρρογὺ ἴῃ ἴμ6 Ι΄68 οἵ 

Ὠυΐῦγ, σ λοἢ 18 ὉΠ6 οοττοϊδῦνα οὗ Ψ υ8[166. 

ΑἸ ΒουΡ ὑπὸ ῬΠφράο 18 86 τηδίη᾽ Τουηὐαίη οὗἨ Ρ]αῦοβ Τρ ῃίοῃϑ 

ΤορΓἸηρ ὑΠ6 ἀοϑυην οἵ {86 ὅθι], ὕπο γ6 ἃΓΘ 1) πη ΟΠ ἸΏΟΓΘ ΟΥ 1688 

Ῥτοπουποθα 1η οὐδοῦ ἀϊϑίοριιθϑ ροϊηύϊπρ ἴῃ ὑΠ6 βᾶπηθ ἀϊγθοίζοη, (86 

οὨἰ οὗ οὗ στ ΒΊΟὴ 1ῦ ΤΥ ποὺ Ὀ6 ουῦ οὗ ρ͵δοθ ἴο διπηγχογαΐθ [Ι͂ἢ {}6 

ΔΜ 6ΠΟ, ΜΒΙΟΝ 18 ἀονοίθα ἴο ὑπ οϑυδΌ Π]Βητηθηῦ οὗἨ [18 Ὀσ πο }]6 οὗ 

ΒΘΙΩΪΪΒΟΘΠΟΘ, ΓΘίογθηοο 15 τηδο (81 ΒΒ.) ἴο {86 ὑγδαϊοι ἴῃ ἔα νοῦ οὗ 

Ττωτηου αν, ΜΌΘΟΝ Ἠ6 ΒΑΥΒ 15 [0 Ὀ6 Τουπα ὈῬΑΓΟΥ 1 {88 οΥδ0165 οὗ 

Ῥυὶοδὶβ δπα 86 ναὐϊοϊ παι] 0η8 οἵ ὑμ6 πΟΌΪΟΡ ροϑίβ, βϑρβοίδ!ν οὗ [ἢ6 

᾿ Ῥοθὺ Βπάαγ. Τὴ {μ0 ῬΒφάγαυβ (245 () 18 ἐοππμα πηζο] θα ὑμ6 ἴδ ηιου8 

δυσυμηρηῦ οὗ {πΠ6 αὐτοκινησία, ὙΨΪΟΒ τηᾶν Ὀ6 ΘΧΡΓΟΒΒΘα 1 86 ΓΟ] 

ΘΥ ]ορΊβῦϊο ἔοστῃ :-- 

ὙνΒαΐονοσ 186 βϑ πτλουϊηρ,, 18 ᾿τηπιοσχίδὶ : 

ΤἘΠῸ οι! 18 8501-ταουϊηρ;: 

ὙΤποτοΐοσθ, ἐμ βου] ἰβ ἰτητηοχίβὶ. 

“ ΤῊΘ χηγβίοσυ οὗ {86 ᾿Ἰποαυλ]ν οὗἉ του θα οι γγὰ8 ἀπαἀου θα ]Υ 610 ΤῆοΥῸ 

ἄθορὶν ὉΥ [89 ἩΘΌΣΘΥΒ ἰμδη ὈΥ Β.Υ ΟΥΒΘΣ παίϊομ, [Ὁ ψΏΟ. σϑᾶϑοι [89 

πἰρβοϑῦ αἰοσϑποθβ οὗ [86 ο14 οοτηρ]αϊπῖπρ---᾿ ΟΣ ὈΟΏΒ τλᾶ16 οὗ τηδ]15 θ6ῃ9᾽---- 

ΟΟΟΌΣ ἴῃ οοτίδίη οὗ [86 ῬΒΑΙΤΩΒ, γοῦ {016 ἈΡῬΘΑΙ ΟΟΟΔΒΙΟΠ 8] χϑοθο8 οὗ [86 ζ66]1πρ’, 

ΤΩΟΥΘ ΒΡΑΙΏΡΙΥ ἴπ {π0 Ταῤοταίασο οὗἨ [86 βοΐθιι θ-]ονίπρ ΟἼΘΕΟΚΒ, ταοτθ 1]ν ἴπ 

ἐβαὺ οὗ [π9 τουρὰ Ὀαπῦ 7αβι1οθ-Ἰονίηρ, Βοσθηβ. Οὐταρασο {μ6 Π]υΒσ 018 

αυοίθα ἱπ ποὺθ οχ ρᾶβρθ 218 ; Ββοι απθβίϊοηΒβ 88 ὑμαὺ οὗ Οοἰΐα ἴπ Οἴοοσο (Ναί. 

Ὥρον. 111. 82), “ οἂν οχτημΐατη ΡΟΣ ἀ]ἸοΒΙββίταβ Ο. Μασῖὰβ ΘΟ. Οδέαϊατα ρῥτεβίδῃ- 

ἀἰββίταυσα γίσυτη αἰ ηϊξαῦθ ταοσὶ μού ᾿ᾳὍθτο ὃ’ [16 ΔΡΡΘΔ] ἴῃ Ξ'111ὺ8 (ΥἹ. 87), 

«“ἘδϑΕ5 αδίὶ, θη, ἰΐοσατα, ϑαροτὶ ὃ ἀαὶ ῥϑοίοχα ἴθσσο 

Βορυΐϊαθι᾽ 

8180 ἴδ ορίρτδμι οὗ ὕἴαστο Αὐδοίπυβ (ΜΟΥ οτ᾽ 8 Δπίμο]. Τιαΐ. 1. 77), 

“ Νίδτιηοσοο 1οἰΒὺβ ἑαηιαΐο δοοί, οἱ Οαΐο Ρᾶγγο, 

Ῥοχαροῖι 5 ΠᾺ}1οΟἹ ΟὙραϊπααβ 6836 Ὠ608}᾽ 

ΑἹ 



ΧΧΥῚ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΟΚ. 

ΤῊΐβ ἀγρυμηθηῦ, ψ Ὡ]Οἢ ΟἼοοτο (Ἰ 86. 1. 28 ; ϑοχμη, ὅοἱρ. 8) γο- οχργθϑβοϑᾶ, 

18. ποῦ ΘΠ ΟαΙΘα ἰπ 86 Ῥμδᾶο, ροββι Ο]νῪ Ὀθοδιϑο ὑ80 ᾿ἰτυϊῦ8 οἵ ὑΠ6 

ΟΟΟΑΒΙΟῚ ἸΠΠΡΟΒΘα ἃ οογίδϊῃ τοϑίσαϊπῦ οὐ ἱπάϑβηϊῦθ οχρϑιβίοη οὗ ὑδθ 

Β ]οοῦ, δηὰ Ὀδοδψ80 Ρ]δίο γγχὰβϑ ποὺ δοοῃβέομδρα ἴο αυοίθ ἔτοπι οὐ ἴο᾽ 

γτορϑαῦ Ηἰμβ6} 1. Τί 18 γι ΌΆ]]ν, Βοσανοσ, Βα ροσβοα θα Ὁγ ὑ89. Ἰαϑῦ ΟΥ 

ΤᾺ68] ἀρρυτηθηῦ, νι ΐ οι οἰαἰ πη8 ἔογ [μ6 δου] [8.6 ἱπῃογθηΐ ροββοββίοη οὗ 

1λἴ6, ΜΈΙΘΒ 15 φααϊναϊοηῦ ἴο βαυίηρ (αὐ 10 18 1 ΠΘΓΘΏΌΥ ὑ86 ΡΟΒΘΟΒΒΟΣ 

οὗ Μοίίϊοη. 

ἼΠ6 τροϑὺ ΓΘΙΏΔΡΚΔ 16 Ῥ]αύυηϊο ρῬαβϑβαρθ οἱ 18 Βα ]οοῖ ποῦ 

οοπίαϊηθᾷ ἴῃ [μ6 Ῥ]ιβοο ᾽8 86 ΟΥ̓ΣΊΠμ8] 8δηα βυ16 ἀὐρσυτηθηΐ ἴῃ ὑ89 

ΒΘρυθ ̓ς (Ρο]. Χ. 610 Ὁ.--- Εν} τ ΒΟ τᾶν Ὀ6 ὑπ τοργοδβορίθας “ΤῊΘ 

Βοάν 88 108 ΟΥ8, ὈΥ ΜΏΙΟΝ 1ὖ 15. αὐὐδοῖκοα δπὰ ἀοϑιούοα, ΤῈ6 

ϑο] 8180 888 108 601]8----Τη] 8100, Τηἰθῃρογάηοθ, Οὐσδγάϊοα, ΒΌΠΥ, 

δηα {86 ἰκὸ; ὈΥ ὕμοβο 1ὖ 18 αὐϊδοκοα, Ὀαὺ 10 18. οουίδὶην ποῦ ἀθ- 

βίχογοά, [Ιὲ {86 ὅου] ᾿ὲνρ ἴῃ βρὶξα οὗ {1086 108 οἅστι ἀ18645685, υπαϑεοίεα 

ὈΥ ὕμθηι ἴῃ τοϑρθοὺ οὗ 18 ν᾽ δ] 1ν, τα ἢ τηρβρ Ὑ5111} 1Ὁ βυσνῖνα {Π6 6ν1]}8 

ὉΠ ΔοΡ ΒΙΘᾺ ὑπ ΒΟΥ βιιοαΤ 08, δ Ὀ6 ἀπηερογία!.᾿ Ὁ 

ΑἸΒουρ Ῥ]αῦο [88 ᾿ιδα ΙΔῊΥ ΒΟ ΟΒΘΒΟΥΒ ἴὰ ὑμθ βαὴθ ὑαῖκ, ἢ 

Ἐ ὙΥγὑϊοπ 80 (Οραβο. 11. ᾿. 106) ΒΈΡΡΟΒΟΒ ἐμαὺ Ρ]αἴο ἀϊά ποὺ θα σδοθ [818 

διρατηοηΐ ἴῃ μ9 ῬΏΘαΟ ὈΘοδΌΒθ 8 ἔθϑ!πρ᾽ ᾿δα ΘΟΙΩΘ ΟΥ̓́Θ ΗΪΒ ταϊπα ὑμαύ {πα ἀτρυ- 

ταϑῃΐ, 88 Ρυΐ ἴῃ {89 Ῥμθάσιβ, ὑχονϑᾶ ΟΗ]Υ ὑμο Ιτυτηοσίδ! γ οὗ {λ9 Ὀινίπο Μπά, 

᾿Αοοοταϊπρ ἴο {μὲ8 γίϑνν, ΒΟΎΘΥΕΣ, ΒΘΥΘΤΆ] οὗ {86 δυρυτηθηΐθ ὑμαὺ ἤπα ἃ Ρ]809 

ἴπ ἐμο Ῥμθράο οὐρδῦ ἰο Βᾶνθ Ὀθθῃ αἀἰβοδσχα θα 8180 ἴὸσ [8:6 Βαπιθ σθϑϑοῃ. 

ἱ ΤῈΘ δυρυτηουῦ οὗ {1108 ΜΌΠ|0Σ, δἰαά. ἃ. Ἐα ΕΚ. Ρ. 768, 188δ, ἀθθοσνθ8 ἕο 

ἨΘ φυοὐθα 88 ἃ τηοάθτχτι ΡΆ1Ά1]6] : “οὐ Π88 θοβίονγοα---δὴα [818 15 [0 πἀδσηθηΐαὶ 

οομαϊθοι οὗ [9 Οτβίλδη Ἰ)οοίχίπθ οὗ ᾿παταοχία!τὐν--οὐ 8411 Ὀοίπρϑ (μὲ ΗΘ ᾿88 

ζοχτηϑᾶ αἴξοσς ΗΒ οὔσῃ ᾿τηΔρ6, δ ΤαἸΒ6α ἴο ῬΟΙΒΟΙΔΙ ὗν, 8ἢ ᾿ποχμδυβί 19 ῬΟΎΤΘΣ 

οὗ οχίβίθῃοθ.. . .. ὩΔΥ͂, 80 ᾿παἀοβίχι οὐ Ὁ]9 18 9 ῬΘΣΒΟΠΔ] Τπάϊνίάυδὶ, ἐμαὺ Ὁ 18 

ΔΌΪΟ ἴο ῬΙ8Δ06 1[5601 ἐτουρὮ ἐμαὺ ἩΈΙΟᾺ 18 ψ]οἰχοᾶ ἴῃ (Ἀ9 ταοδὺ ϑαδυχίηρ οομῖτα- 

ἀϊοοη τὰῖΐ 1[6618, τψιουῦ αὖ [86 βϑίλθ {{π|0 ΘΟΤΔΡΙΟΙ ἰβίπρ 18. Θχίβίθχοθ. 

Τμδὺ ἰδ9 Βυτηδη οχϑαΐασο (Δ ΘΠΒ0}) οδπὶ ΒΌΣΤΘΙ ΟΣ 1861 ἰο ὑπαὶ ψὮΟᾺ 18 

ψ]οκοά τ 1011 ἀοίοστηϊπδίίου, σι βου δπμ Πα ζηρ 1261}, 18. ἴπ ἔδοῦ ὁμ6 οὗ 

{86 ταοβὺ Ῥουθσ ] δηα τποδὺ ἐγθτηθπ οι ὙΠ] ΘΕ8608 [ῸΣ {89 Τπάοβέσυ 011 Υ οὗ 

811 Ῥοσβοιδὶ Εὐχιβίθηοθ.᾽ 

1 Ὑδὸ οἰϊοῦ βαρ θπιουίθ, ὑμαῦ μᾶνθ Ῥθθη δἀἀϑὰ ἴῃ αὐοχέσηθ, ἕο (δ9 

ΔΥρυαμιθαΐβ ἱὰ (89 ῬΒΘᾶοΟ, τὺ Ὀ6 τουρθᾶ υπᾶθρ το ᾿οδᾶβ. 19, ΤᾺΘ 



ἹΝΤΕΟΡΌΟσΤΊΙΟΝ. ΧΧΥῚΣ 

Β6 88 ἢδα πο δοοοηᾶ. Ἡ]8 ἀϊβουιββίοη οοπϊηπθ8, δηἃ ῬΓΟΌΔΟΙΥ Μ1]]} 

οομίηπθ, ὈΠΒΌΓΣΡΑΒΒΟα, 85. ἱμ ΠΒΙ0Ά}}γ7 [86 στοδίοθυ οοη τ θα θη 

διρυτοοπξ ἤσοσα Τυδάϊξοπ, ἀπὰ ἔγοπι ἰμ6 ἔδοῦ ἐμαὶ ἔπ ἱπϑεϊποξιτο 6] 16 ἴῃ δ 

Ἑαΐατο δἰαδξο ἈΔ8, 1 ΒΟΣῺΘ ἔοστω οσ οἴδοσ, Ὀθθα ἴῃ ἃ ΤΌΔΠΠΘΣ οο-Θχίαπαϊνο τἱ ἢ 

Ὧδθ σϑδοθΘ.0 Τὸ [818 Ῥσάμοι οὗ ουϊάθμοο, ἐβουρἢ 8110 μύ]γ ϊπϑα δὖ ἴῃ [86 Μθηο, 

ἜΔΘΙΘ 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ δη 8]]υδΐου ᾿π (9 ῬὨδοἂο: 8ὴ ΔΡρσοχίτηδίίοῃ ἴηι ἐμαὺ αἰ τθοο 

18 [80 χοΐθσθῃοθ δὖ [89 οαδοῦ οὔ ἴδο ΕἸτεῦ Αὐρυταθπῦ (70 Ο.), θαΐ 1 18 ταῦ 6 Υ ἃ 001- 

Ἰαῦθταὶ ἱποϊάουίαὶ 1]υβίχαὐϊοη, ποῦ ἃ Θοστῃοσ-ϑίομϑ οὗ ἐδ Ασρυπιθηΐ. ΤῊΘΓΘΆΒΟῚ 

οὗ ἐμῖθ. ὀομδρίουουβ δθβθῃοθ ἃσῖβοδ ῬΑΤΕΥ ἔγοτα ἐμ οἰγοιπιδίαποθ ἐμπαὺ Ῥίαίο 

ψἰδμϑὰ ἰο οδῳα ΒΠ88. (89 ἀοοίτπθ οὰ ὦ φγίογέ δοῃβί ἀθσαἐοπβ, ρδτεϊν ὈθοδΊ ΒΘ 

δ9 Κυου]οᾶῤθ οὗ ὑλ9 του] θογοπὰ {89 οἶτοῖθ οὗ 89 Ἡ6]16π65 τᾶδ ἴοο ναρῃθ 

ἴο 81|1οὐὺ ΘΟΒΟ] αβίοσιβ ἴο 0 ἀσανσῃ ἔσοσα 10 ἃ8 ο [86 ΒΟΡΘΒ δῃά ἔθδιβ οὗ Βυτηδην 

88 ἃ ἍἼἜἼΟΙ]6, δπᾷ 1 18 ἐβοσϑίοσο ποῦ {11] ἃ Ἰαΐοσ ροσϊοα, σῇ θη (86 στοαῦ οοπαποϑίβ 

οὗ ΑἸοχαπᾶοσ (οἔ 68 Ο.., ποῖθ) δὰ ψιάοθμθα ἰδο Βοσίζου, ὑμαῦ {818 Βουσοθ οὗ 

ον] άθῃοθ Βορδπ ἴο αἰϊχαοῦ αὐλθιίίοη. Τί 18 ἀϑνυθὶορϑα Ὑιξῃ ΘΟ. ΒΙἀΘΥΑΌ]Θ ἔὙ] 688 

Ὅγ Οἴοοσο (Το. 1. 12---16, ψοχΘ [86 ἔσϑοθβ οὗὨ 18 Ὁποοηβοΐουβ 1 Πθ ΘΠ 06 ἴῃ 

δυτόδη Πίοθ, ΒΌΟΒ 88 1ἢ [86 ἀοδῖτο οὗ Ῥοβίμυσηουβ Εδτηθ, δτιἃ οἴμοὺ ᾿ηϑυ ποῦν 9 

ἔοο ηρ οἵ [86 βατὴθ πα, ΔΥῸ ἸΑΥΘΘΙΥ ΘΥΟΪΥΘΑ) ; ΘΟΤΆΡΑΙΘ 8180 ἥθηθο. Ερ. 117, ὅ. 

25, ΤῊΘ ΤἈΘοϊορίοαὶ Ασρυχαθηΐθ, Ὀοί [0 Μοταὶ δπᾶ [86 Τ᾽ θο]ορίοαὶ, 

18 Τογγηοε τοβέμρ ΟἹ ἐμ:6 αἰεὶ υΐο οὗ Ὀινίηθ Ψυβίοο, μ6 Ἰαΐΐοσ οα ἰδδὺ οὗ 

{πὸ Ὠινίμο Υιβάοια. Το σταυδὺ Ὀ6 οοπΐοεβοα ἴο Ὧ6 δρβοηῦ ἱπ [86 ἔΌΤΤΩΔΙ 

ἀἰδουδπδίοηβ οὗ (89 Ῥηδράο, ἴοτ, δἰ μπουρῃ ϑοοταίθθ δὖ (89 οὐδοῦ (62 Β.) 

Θχρυθδϑοὰ Ὧ15 θο 19 ὑμαῦ [89 οᾶσο δπα φῬσοὐθοϊοι οὗ [9 ροᾶβ ζΌ]1ονν τα ᾿πίο 

διοίβοσ ψουϊὰ, ἢῸ θη ἀθανοῦσ 18 τηλᾶὰθ ἴο οοῃποοῖ (6 Ἱτηπιοσία!ν οὗ {86 ὅου] 

χὰ ἔθ ΜΠ] δοιὰ [9 ρυγροθοθ οὗ αοα. Ἐμοῦ, Δ ψγὸ ποὺ Βαν---ηὰ 10 

15 [ὴ9 στοαὶ ἀοΐϑθοῦ οὗ 411 ὑχϑ- ΟἸσἰδίϊδι βρϑουϊαύϊου οα 89 ααοβίϊου---ἰ μα 

Ἐοοσσαίοβ ἰ8 σορασάθα δ8 ϑῃΐοσϊηρ, ἴδ 6 ἀῆβοοι ποσὰ τι δὴ ποσοῦ στρδΐ 

ἴο Ἱπητλουίδ!γ, ποὺ 88 ἃ οσϑαΐασο, Ὀὰδ 88 8ὴ Ἱτπητηοσίαὶ δτωοτρ' ΦΟΠ]ΟῪ 

Ἱτατοοτχίαὶβ "----ΤἼ6 ἴοστηϑ ἴθ ΔΘ. (86 ΤΠ ΘΟΙορΊοΔΙ] δυρτσαθηῦ ἢ88 Ὅθθ ρυΐ 

Βᾶνθ ὈΘΘῺ ὙΘΙῪ ΤΑΔΗΥ; ΔΙΔΟΠΩ ἰδ9 ΤΠΟΤΟ ἰπἰθχοδάχιρ, ὑΒΟυΡὮ 1088 Κποόνῃ, 

ὌΓΔΠΟΝΟΒ οὗ (δ9 βᾶσῃϑ, 18 {86 ἘξαυθοΥ ἀτρυταοπί, ουπαάθα οἡ (ἢ6 ϑῃΐρτηϑ 

Ῥτγοβοηϊθα Ὀγ [86 μαῖα οὗ οδίῃ, βίποορ, τ Ποῖ 15 89 οχι ποίου οὗὁ Μίδῃ᾿ Β 

Βοΐηρ, ὁ ἰθ δοοοταραυιϊθὰ τι τ βδΐ, ἴῃ ὑμδὺ ο880, ἃτο ρταίυϊ ουβ δηἃ ὑππ6- 

ΟΘΒΒΑΤΎ 1 Π]οὕΟη8., 411 οἴΒΟΣ ῬδΐῃΒ ἃ1Θ Βθθ ἴο ὯΘ γϑιῃθαϊδὶ, ἀπ, ἰο μᾶνθ ἃ 

ΒΑ] αἰΑΥΎ ῬΌΤΡΟΒΟ ; Ποδί 8]0Π6, ΟΝ. ΒΌΟΝ ἃ ΒΌΡΡοβι Ιου, το] ὯΘ ἃ ῬΌΣΡΟΒΟΙΘΕΒ 

Ῥϑῖτι, ᾿1]688 10 15 (0 ἀορατίασο ἔγοτα συ μδὺ 18 ἃ ῬσΟ Δ ΠΑ ΤΥ δβίδίθ.---Ὑ 1} τορατγὰ 

ἐο {π9 διηδιορῖοθ ἐμβαῦ πᾶν βοταθσηθβ Ὀθαῃ ἀϊρηϊβοα ἢ {86 πᾶταθ οὗ {86 

Ῥοοίϊοαὶ οὐ Ναύυσαι ἀσρυτηοηΐ, Βιι0 ἢ 85. [86 χούασῃ οὗ [86 ἀδν δέου ἀδυΚΉΘΒΒ 



ΧΧΥΠΙ ΙΝΤΒΟΘΟΟΘΤΊΟΝ, 

ἀγάψσ ἴσοι ἢ] Βυμ λοι} ϑροοαϊαύϊομ. ἀμὸν {1 αὐοϑύϊοι, δῃα 15 

ΘΩΡ ΒΔ 164}}γν ὑμ6 ποῦ]οϑὺ 8ϊηρ]6 οὔἶεγιπρ ὑπᾶὺ ππιδῃ ΠΘᾶβοη [85 

γοῦ Ἰαϊὰ ομ {86 αἰΐαῦ οὗ συμ μορο. ΤὨϊθ ΠΒΟΠΟῸΓ Τοπιδίη8, δον 

8411 ἐμ ἀδάιουϊοῃβ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ ὑΠ6 αποϑϊ Δ ΌΪΘΠ 665 

οἱ βοῃιθ οὗ [18 ροβίθοηϑ, ὑΠ6 ΟὈΒΟΌΣΙΥ οἵ οὔ γ8, δα 6 ὑβῃ ΠΟΥ͂ 

ΤΏΟΥΘ ΟΥ 685 τηδηϊϊοϑί, ΒΟ ἢ6 Βηδγθά ἴῃ οομηοη ὙΠ ἃποϊθηῦ 

ῬΒΙΙΟΒΟΡΉΘΙΒ φθπογα νυ, ἤο αἰ θαΐθ ἴὸ {86 τπδὴ ὥουϊ, ποῦ 88 

ΔΙΠΗΙΥ οὨ]γ, Ὀαὺ δὴ 1ἀοη ἐν τὰ ὑμ6 ὌΙΨΙΠΟ. 

Ὑοῦ ποὺ μϑίαπάϊηρ {1115 στοῦ ΤΘΑΒΌΓΟ Οἱ ΒΌΘΟ688 16 ]] οὔθ}, 

δηα {π6 ναϑὺ ᾿πῆμσθηοθ ΒΊΟΝ ὑπ 6 0 οχοσίθα ὑμβτουρῃ ὑΠ6 ΠΥ ΘΓΑΓΥ ΡΟΥΘ 

ψιῸ} τ Β1ΟᾺ ΓΠ6Υ σοτο 8οὲ ἔοσῦμ, ἰῦ 18 ποῦ ἀουθιῖα} ἰδδὺ [6 Ρ]δίοηϊςο 

ΒΡΘΟΌΪ] δ ΐοηβ ἴα 116, ἃ5. 811 ῬΌΓΟΙΥ δα τΟρΟ]ορίοαὶ Βρθου]δύ]ΟἢΒ τηπϑῦ 

[Α1}, ἴο σοπιρ888 ἃ δοιαρ!οὶθ ἀθπιοηβίγαϊΐοη. ἸΤμαὺ {818 ψγ88 1610 ἴο 

Ὀ6 ὕΠ6 οᾶ86 ΙΔΥ 6 ΘΥἱΣἀοπορα ἴῃ ὕχόο ΨΑΥΒ, ΡΑΥΌΪ ὈΥ 0Π6 ᾿ποϊάθηὐδὶ 

ΤῊ ΒρΊ ]ηρθ ἴῃ οὐδ ρατίβ οὗ ὑπ6 Ῥηδάο [186], Βπονίηρ ὑμαὺ ὕΠ6 

ὮΟΡ6 ψ͵ϑ δἴΐθν 41} “οὔμὸ ἐμδὺ βοᾶσοθ οου]Ἱᾶ Κπον 1861} ἔτοχῃ ἔδδυ, 

δηὰ οὗ βρυίηρ δἴνος νἱπίον, (89 ἰἀοη ιν οὗ {86 Μοχτῖπρ; στὰ ἐλ6 Εἰγοηΐηρ 

δίαχ, ἀπὰ θβρϑοΐδι]ν [86 ὑγδηβίοστηδίοη ΟὈΒΟΣ Δ Ὁ]16 πὶ οοτίαΐϊῃ ᾿πβθοίβ, ΒΌΟΝ. 88 

ἐμ ὈυϊίοΓῆν, Ῥαβεῖηρ ἐμτουρ ἢ βθυοσαὶ ἰοΐδ!ν ἀϊθβποῦ βίαροβ οὐ ἀδυθὶορσαθηΐ, 

ΘρῺ, ΟΥΤΩ, ΟὮΤΎΒΑΙΙΒ, Ἰηἴο 108 ροτἕοοῦ δῃᾷ ψιηροα ἔοτιτη---[μϑθο, τα {10 

ϑχοθρίϊζοῃ οὗ [86 δπδίορυ οὗ Θοδαία ἰο Ξ1θορ (11 Ο.), ᾶτ ποὺ ργοβοηῦ ἴῃ [86 

ΒρΘΟου]δίϊουβ οὗ Ρ]αΐο. ὥἔονογα οὗ [θ80 παίασαὶ Δ η8]ορῖθβ δα ἱτηργϑββοὰ (9 

ΙΆΠΟΥ ΟὗὨ ΙηγΒύϊΟ τα] Π48 (866 ἢ. 2317) Ὀαΐοσϑ [80 ἔτηϑ οὗ Ῥ]αίο, θυΐ ἐμοσθ ἴβ 

δτουπά ἴον Ὀ6]ονίηρ; (μα ΒΘ του] Πᾶν τορασα θα ἔτη 88 βαρ υ 1] υβ σ 0.8, 

δηᾷά ποὗ οὗἩ δὴν αἰγθοῦ Ὀθδυῖηρ, οα [89 αποϑύϊοῃ. ΜΟσΘΟΥΘΊΣ, ΔἸ ΠΟΌρΡὮ Βοσηθ οὗ 

ἘΠ6 80 ὝΘΙΘ ἸΔΥΩΘΙΥ Θιμρ] ογοὰ Ὀγ {π6 ΟΠ σι βδη Εδύμοσυβ (ΟἸθτηθηβ, Ποτα. 1. 24 ; 

Του] 4η, ἀθ Απΐτη. ὁ. 48; ἀθ Βοδβυσυ. ο. 12), ἱπ ἱπι αϊίου οὗ 5; . Ῥ80}}8 

ΔΏΔΙΟΡΊΟΔΙ τθαϑοιῖπρ τορασγάϊηρ {μ6 οβυττθοίίου οὗ ἐδ Βοὰν (1 ὍΟὐσ. 

ΧΥ. 86---7), 1Ὁ 18. τηδηϊοδῦ ὑμαὺ Ῥ]αύο σου Ἱὰ ποῦ, π᾿ ΟΠ βύθμου τὶ ἢ 18 

ὙἹΘῪΒ τεραταϊπρ (86 υταδῃ Βοάγ, μαγθ σοβοτίθα ἴο 8ῃ δυρυταθηῦ γοβῦπρ, ΟΝ 

189 ξοτίιποβ πᾶ Ῥγορεσ 68 ΟΥὗἨ ΟΟΥΡΟΣΘΔΙ] οχίϑίθποθ. ΤῊΘ δἰτουρβο]α οὗ Ῥ]αῖο 

δια οὗἉ 811 ψ}Ὸ τηδϊηξαῖη, οα. τοῦηαβ οὗ ἘΘΆΒΟΙ. Δ]0Π6, [86 Πτηταοχία! ὐν οἵ ὑπ 6 

501, ΘΟΠΒΙΒίβ, 88 ᾿οσὰ Βτουρθδτα ᾿πδύ]ν τοσλάυῖκα (Ναΐ, ΤῊΘΟ]. Ρ. 86) ἴπ {86 

Θββθη 14] αἸΒόσοηοο θούνθοῃ Μ|Ιπὰ ἀπὰ Μαίζοσ, ἀπ ὑμογοΐοσο Ρ]δίο,;η θσαρι ουίπςΣ 

ΔῈ διρσυτηθηΐ ἀοτῖγοα ἔγοσα ἡπαΐθυ ταὶ ἰγαη Βίοσση Α Ο:5, τσου]ἃ παγα Ὀθο βδοσῖ- 

Ποῖπρ' {π6 ρτοαίοεί οὗ Ηἷδ ΤΟΘΒΟΠΙΠΡρΈ. 



ἹΝΤΕΟΘΓΟΤΙΟΝ. ΧΧΙΧ 

ῬΑΡΟΥ 8180 ὉΥ ὕΠπ6 ἸηβῈ ΠΠοίθηον οἱ πο ὶΓ βρόντον ἴο οὈὐύαϊη πιογα ὑμδη 

ἃ ἀἰνιάοα ἀοχαίηϊοῃ ουθῃ ἴῃ 86 ΒοΒΟΟ]8, τη ἢ 1655 ἴο βαράπθ {86 

νου] Ὀγ ὑπ Θβια ΠΒῃτηθηὺ οὗὨ {86 ΠΟΡ6 ἱπ [86 μοαγίϑ δῃηα σοῃβοίθηοοβ 

οὗ [Π6 πδίίοηβ. οογαϊθθ ὨΙΠΒ617 ΘΟ θΒ568, αἰδοσ 18 αὐὐνοῦ Π88 

Ῥθθῃ μια] οχμδυβυθα, ὑμαὺ ὑπο  γθ 8.11 (πολλαὶ ὑποψίαι καὶ 

ἀντιλαβαί, 84. (.) “πιδην Βυθρίοἰοηβ δῃᾷ Ἠδη 4168 ὕο οδ᾽θοϊζοι. ἐοὸ 6 

τοιηονθᾶ᾽ : 8π6 ϑ᾿’Τητηῖδ8 δὖ {Π|6 61056 ΘΧΡΓΘ5868 ὨΪΠ1861} ἀοΒρΡομ αἰ πον 

ΟΥ̓ΟΡ ὙΠμαὺ Π6 04118 (ἀνθρωπίνη ἀσθένεια) “ὉΠ6 το Κη688 οὗ μυτηδηϊίν, 

ΒΠΑ͂ Βαγ5 ὑμδί, αἴξ 811, ὑῃ6 ἔθϑ]πρ οὗ “ ἀἰβίσιβυ᾽ (ἀπιστία, 107 Β.) 

ΤΟὐΌΤΏΒ,  Ὦ1ΟῈ ἔθο]πρ βοοταῦθθ δσποσίβ αἴτα ὕο ΘΟΠΑΌΘΣ ὈΥ̓͂ ἄθ6Ρ6 

δηα Τηογ6 ῬΓΟΪοηροα ᾿πνοϑυσαϊοη. Ταῦ [6 ἀδπηοπδίγαϊζοη νγὰβ ποὺ 

ΔΌΒΟΙαο 1 ατέ μον ουϊποϑᾶ ὈΥῚ ὅΠ6 ἰοβύπποην οὗ Οἴδοτο ([ἀδο. 1. 1 1), 

80, ἀοβουίηρ ὈΥ 86 τηοῦ! οὗ ἀμούμον [66] σι ΒΊΟΝ, τσ ΚΠΟΥν ἔγοτα 

Ῥᾶββασθϑ ἢ ΒΟ Π6 ρΊνΟΒ ἴγθθ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ὕο 18 ἀΘΒΡΟΠΘΠΟΥ͂, Ὑ6ΓΘ 

οοΥδδι ]ν ἢ15. οὔσηι, οοηὐγαϑὺθ ὑπ ἀρ Πρηῦ ἩΙῈ πο ομθ 15. οαγτϊοᾶ 

δον ἴῃ {Π6 Ρογιβ8] οἵ {πμ6 ῬΏδάο, τι ὑπ6 τηϊδρὶ νἱηρ ὑπαὶ ΟΓΘΘΡΒ 

ἴη σι πθῃ ἰὖ 15 ἰ.α14 ἀονῃ ἃπα ὑμθ 8061} οὗ Ῥ]αἰο᾽Β ῥϑυβιδϑίοη 18 

πὶ μάγανσῃ. Βαῦ ΡΟΥΔΡ8 ὑδ6 βἰτοηροϑῦ ργοοῦ ὑμαῦ βοιηδίμϊηρ το γα 

5 γοὺ ψδηύδηρ 10} ῬΆΣΟΒΟΡΗΥ οουἹὰ ποΐ ἅ0, γα {86 ϑβϑίοῃθ 

οουἹὰ Ὀ6 5814 ἴο Ὧδ6 τοιηονθα ἔγοια 6 00 οὗ ὑπ6 Βδαρ]οῆτο, 15 

ἀεγῖνοα ἕξη {π6 οδγάϊηδὶ ἴδοι, ὑμαὺ ἴῃ {6 στοδῦ βϑγβίθω οἵ [8 

στοδύοδὺ οὗ ἢ18 Β.ΘΟ658018--- ΑὐἹϑυοί ]θ----Ἴοὸ ῬΓΟΙΪ πθηὗ ΟΣ ούϑη αἰβυϊποῦ 

ῬΪδοο 15 δοοογβα ἴο ὑπὸ ἀοούσϊπο, 1 ᾿πα 6665, ἃ8 Τα ῊΥ οοτηροίοηὐ ἴο 

)υᾶρο βάν Ῥοϊονοά, 1 τψὰβ ποῦ γσαῦῃον, ὈΥ Ππηρ]ϊοδίΐομ αὖ ᾿οδϑὺ, 

Γο]οοΐθα ἃπα ἀθηϊοα, Ἐ 

ΤΒοΓοΐοσο 10 ΤΑΥ͂ Ἀ6 8814, τορϑγαϊηρ ὑπ6 ἀοοίτίπο οὗ ὑ86 ἸπΏΤΊΟΓ- 

τα! γ οὗ 86 δοι!]--ἰνμαῦ μ685 ὈΘΘη ἔγθα ΘΉΟ]Υ ΔΙ γηθα τορασαϊηρ ὑ86 

Κιπατραᾶ ἀοοίγϊπα οὗ 6 ΤΥ δπα Ῥουβοηδ νυ οὗ Οοἀ---ἰδὺ 1Ὁ Πδ5 

ἘΞ ΤῊ ΠΙσπβίσαίϊοη οὗὨ (818 βίαϊομαθπὺ δὴ ἱτηροσίδηὐ βία οιποηύ οὗ ΟΥΐρθι 18 

τόσ αυούπρ. ΤῊΘ ροδιΐομ. οὗ Ασϊβίοι]θ ἀ1ΠἘΕό 18 ἴῃ Η18 οβιἱπιδύϊοι δύ 11{16 ἴτότα 

ἐμιαῦ οὗ ΕἸΡΙουττβ: ψ Ἐ110 ΕἸ ΡΙουτὰβ ἀθβίσογβ [δ 9 Ὀ6119} 1ῃ Ῥτουσάοιοθ δ τοροῦδοσ, 

ΑὐἰβίοιἹθ ἱπναιαΐοβ ἰὑ τϑ]δίλνϑυ ὕο τᾶπ (ἀναιρεῖ τὴν πρὸς ἡμᾶς πρόνοιαν 

καὶ τὴν σχέσιν πρὸς ἀνθρώπους τοῦ θείου, Οτίρει, 6. 

18. 171. 76). 



ΧΧΧ ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

ὈΘΟΟΙΩ6 {δ 6 Ργοροτὺν δηᾶ ὑπὸ οοηνϊούϊοη οἱ {Π6 106 ]]ΠἸρόθηοα οὗ [Π6 ΓᾶΟΘ, 

ποῦ τοῦ ὑ86 ὑδδοηΐηρθ οὗ ῬΒΊ]ΟΒΟΡΏν, Ὀαὺ ΤΒτοῦρ ὑμ6 ὈΙν]ηθ 

ΔΌΙΒΟΥΥ οἱ Ηΐῃ γγο νᾶβ ὑῃ6 Βοβατγγοοίίζοηῃ δηᾶ {Π0 16. ΑΚ5 

“9201 ΤΏΔΗΥ δηα ἸΟΥΒ τη ηγ᾽ ποὺ ΟὨ]Υ βυγνινοα, Ὀαΐ βοοηγχθα ΟὨ]Υ ἴο 

ΤῊ ΡΙΥ ὑπά δον ὑΠ6 βἰγοηροϑ 888δ0}8 οὗ ῬΠΙΟΒΟΡΕΥ ΟΥ ῬοΟΙγοΐβση, 

80 1ὖ ΤΑΥ͂ 6 Δνιηθα ὑπαὺ, ἀρατὺ ἴτότὰ ὑΠ|6 β81ὴη 6 Ῥουσοσ, ὑΠ6 Ππητη0Υ- 

ΤΑ] Υ οὗ {86 ὅου] που]ὰ ἢδνα ἀοβοθηαρα ἴο αἰνογίηβ 0016 οἶδ6. ὑμδΔ ἢ 

ἃ ΒΡΘΟυ]αὐΐοη, οα. τ ΆΙΟΝ ὑ8:6 ΒΟΒΟΟΪΒ τηϊσθῦ Βηα ἢο οπα οὗἨ τηδίθοι ἴῸΓ 

[6 ΘΏΘΙΡΊ6Β οὗ αἰν!αοα ἀοῦθαῦο, ποὺ ἃ ἀοοίσπο ὑμᾶῦὺ μιὰ8 ὈΘΘΠ, 88 ὑΠ6 

Ῥγοδὺῃ οἱ 11ἴ86 ἴο ᾿τδηΣν δηα 6 βα]ὺ οὗ οἰν"] αι οη.Ἐ Ὑοῦ ὑπ 610 

8. Π0 οΒαρίδσ ἴῃ ἔμ6 Εἰϑύουυ οὗ 0Π6 Βαπιδη ταϊπᾶ ἴο ψ ἱοἢ τηθπ {11} 

ΟΥ̓́Θ ὕθτηι ἩΠῸΠ ΙΏΟΤΘ ΘΑΡῸΣ ἱπίογαϑῦ ὑθδη ἴο ὑπ ϑρθουϊδίίοηβ οὗ {86 

Ῥῃθάο, ψβοῦο [Π6 στοαύοϑὺ 1ηὐθ]] θοῦ] ῬΟῦΟΣ οὗ ὕπ6 δηποϊθηῦ ποῦν 

15 5660 ἴο “ΡῸ ΒΟΠΠΟΊηρ ΟΝ 105 α1ἢ} 84 ῬΟΙΊ]ΟῸΒ γᾶν, ὑδκῖπρ' ἃ ομαγῦ 

οὗ 86 ἀορύμβ οἱ Φϑαΐ, δηα βσινίηρ ἴο πᾶ 1Ὁ ἃ βίγαϊῦ, δῃὰ ποῦ ἃ 

ΒΠΟΓΘΙ688 868. ΑΒ ἃ ἰδβϑυ ον ὈοῺ ἴὸ ψηδὺ τη8ῃ οδη 40, δα ταῦ 

6 οδπποῦ ἄο, {μ6 ῬΠδοαο βίδπαβ δίομθ {6 τηἹρ ὐ]οϑὺ οὗ {16 ὑυγδιηϊαϑ 

οὗ τπιθὴ ὈΥ ὑπ ὈδηΚΒ οὗ {6 στοαῦ τῖνονῦ οὗ ΤΊιη6, 80 ὑπαὺ τ ΉΘη τ͵79 

ὁοηοτηρ δύο, ὑπᾶον [Π6 ραῦμοβ οὗ 108 Ὑγθα ΚΠ 685, [86 ργϑαύῃοϑβ οὗ 108 

Ροόνοσ, ὑΠ6 ᾳφυσβίϊοῃ Ψ11] ηοὺ [411] ἴο βυρροθϑὺ 1086} ψ ΒΟΟΣ, αἴδου 8]], 

[86 δἰτοηροϑῦ δυρατηθηῦ ἴῃ ὑπ6 ῬΦοαΟ 18 ηοὺ {6 Ῥἢ 8560 1049}, τ ΒΙΟἢ 

ἴῃ 18 ΔΒΡΙΓΑ ΟΠ ἃΠα δἰπιβ 15. στοϑύον ὑἢΔῃ 411 108 Ατριιπιθηΐϑ. 

» Τὴ ψυσβ οὗ Οο]οσιᾶρο, ἀθβου θῖτιν [89 τοϊδοι οὗ ῬΆΣΟΒΟΡΕΥ ἰο [89 

ΟΘΌΒΡΘΙ πὶ [86 ρθῃοσαὶ, ἃ.6 Βρϑ οί} }ν ΔΡΡ]108]9 πῃ [818 Ῥασέϊουϊδι : “ ΑΟΤΟΒΒ [89 

πῖρμ οὗ Ῥαραηίθτα, ῬΆΣ]ΟΒΟΡΩΥ δι θα οη 111 ἔμ6 Ἰδπέθση.-Ην οὗ (δ ἐχορίοβ, 8 

1Πρδὺ ἴο 1861 δια δὴ ογπδιαθηῦ---Ὀαΐ, 4148, 0 τοῦτ ἔδδηι δὰ οὐπδιηθηῦ---οὗ 

[86 βυστουπαϊηρ ἀδΊπθθθ. ΟΊ Δ ΠΥ σονθυβϑᾶ {86 οχᾶθσ.᾽ Αἰάβ ἰο ἘθΗ͂θο- 

(οι, 1. Ῥ. 116θ.--ΟΟτρδσθ {86 Β᾽τα]ᾶσ ΟὈβοσνδίζοη οὗ ὅϑδῃ Ῥδὰ] ἘΙΟΗἴοΣ οἡ ἐδ 9 

ΤΒ6 1η [86 “ΤηογᾺ] ἰοτηροσαίασο᾽ οὗ {ῃ0 σου βῖποθ διηοϊθηῦ ὑὐσηθβ: ὅ611η8, 

“ὍροΣ αἴθ Τὐμπείου ὉΠ Ο κοι ἀθσ 6616, Ρ. 241. 



ἹἸΧΚΤΒΟΟΓΌΤΙΟΝ. ΧΧΧῚ 

ἘΠ ΤῊΕ ΒΙΒΙΟΣΙΟΔΙ γα]ὰθ οὗ 88 ῬὨδθάο, ἃ8 ἃ πασταίϊνο οὗ ἔδοίβ σϑρδσαϊπηρ, 

ἴπ6 Ῥραία οὗ Θοογαῦῖθβ, 88 ΠΘΥΟΣ ὈΘΘΠ ΒΟΣΙΟΌΒΙΥ αποϑίϊοηθα. ΑἰμθηδοΌΒ, 

᾿πἀοοᾶ, ψΙῈ 18 ποηΐοα δρροίτύθ ἴον 1ἰοσασυ βοδπᾶδὶ (ΧΙ. δ0δ), βαγβ ἰμδΐ 

Ῥμεοάο, ἤθη Βο τοδὰ {δο ἀϊδουββίοι τ] ΒΙΟΒ 18 ὭΔΙΩΘ νγαβ δββοοϊαίϑα, 

ΘΧΡΥΘΒΒΘα ΒΌΣΡΙΙΒΘ δὖ Ὀοὶπρ' τοροσίοθα ἰο βᾶνο 8814 δῃὰ πϑασὰ βυοὶ ὑπῖηρΒ 88 

δ ἔουμπα Δϑοσροα ἰο Ὠἷτα 1η π6 Τιιδίοριιθ. Τὸ 18 αυϊέθ ῬΟΒΒΙΌ1Θ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 

Ἰατρο Προσίν ϑσρὶογϑοὰ Ὀγ Ῥ]αΐο 1πὶ [86 ονοϊυὔοι οὗ 86 Ατρυταθηΐβ αὐἰτιθαϊοα 

ἴο δοογαΐοβ (οἷ. ρᾶρθ Χυ111.), Ἀ116 δὲ [μι βᾶτὰθ {τὰ (80 τηδέίοσβ οἵὗἨ ἴδοϊ οου- 

ἰαϊποὰ ἴπ {π9 Τίδ]οριθ ταν Ὧ6 δοοορύθα 88 βυδέδπ!18}1}γ οοχτϑοῦ. 

ΝΟΙΔΟΣ μῚΒ [26 φζοπυΐηθηθβα οὗ {π6 ῬὨερᾶο Ῥθ6 αι ῸΣ ἃ ταοσηθηὺ ἀουθίοα 

ΟΣ ἀϊδρυΐοα. ΤῊΘ ομἱν βιδᾶον οὗ ἀουδί ΘΥΟΣ οαϑῦ ἼΡΟΙ 1Ὁ Διῖ808 ἔσότα 81. 

ΔΘ τοῦ Εἰ ρίρτδτι, πὶ ὙΒΙΟΒ Ῥαπεοίλαβ 18 τϑροσ θα ἕο μβανθ βρόκθῃ οὗ [86 

Ῥμερᾶο 88 νόθος οὐ βρυτίουβ (τ. Απίμο]. ΤΧ. 868). Τὸ 8 οογίδίπ, ΒΟΎΘΥΘΣ, 

λαῦ [86 δαΐδοσ οἵ {89 ΕἸ Ίργασα τχαβ ἴῃ 0η6 ΟΣ Οἶδοσ οὗ [86 0] ονίηρ; ταϊβίακοβ. 

ἘΠΌΏΣΟΣ ΒΘ σαϊδίοοῖκ [86 ἀθῃῖα] οὗ [Π9 νϑ]]αϊγ οὗ [6 δυρυτηθαηίθ ἴῸσ ἃ ἀθϑπΐαὶ οὗ 

1π6 ζ,ΟΠΏΪΏΘΏΘΒΒ οὗ δ ΤΟΥ ἴῃ ὙΒΙΟΩ [ΠΟΥ 0.6 οοηίαϊηθᾶ, Ῥαῃείϊυβ Ὀοίηρ, 

Κηονσιι ἴο ΠΔΥ͂Θ ΟΥἸ 1 Ο1864 ΒΘΥΘΙΘΙΥ 108 ἀτραταθηξδεῖνο σα]ὰὸ (Οἴο. ΤαΒο. 1. 82) ; 

ΟΥ ῬΘΙΆΔΡΒ [89 ἘΙρτατατηϑ ῖδὺ τγᾶδ ταἱβ]θἃ ὉΥ ἃ ἀϊοίαπι οὗ Ῥαποοίζυβ Ῥσγοϑοσυϑᾶ 

Υ Ῥιοροποβ 1.8. (11. 64) τορανάϊπρ ἰμοβο βοογαίῦίο Τ:δ]οριθ8, ὙΒ10 ἢ. ῬΟΣΘ 

889 πᾶπὶθ οὗ Ῥμεθᾶο 8ἃ8 ὑμϑῖν δαΐμβοσ. Τῆθθο Ῥαῃροίίυβ 15 σοροχίθα ο Βδνθ 

ΟΟΙΒΙἀογθα Βρυσίουβ, ἀπ [89 δυΐμοσ οὗ {89 ΕἸΡΊργᾶσα τᾶν πᾶνθ οοπίοιπαορα 

[89 Ὁ΄δ]ορσαθ ᾿πβοσθοα τι [86 116 οὗ ῬΏθοαο 1} [Πο86 ρυτροχέίϊτιρ, ἴο Ὀ6 [89 

ΟΟΙΩΡΟΒΙ Π0η8 οὗ Ῥμθάο. Αὐ 811 ονθπίβ, 88 ὙΥΆΘΥΘ11 ᾿αβῦ]γ ΟΌΒΟΓνΘΒ, 1 (89 

δοΐθοΣ οὗ ἔλ9 ῬΏΦΘαΟ ψγοχΘ πού [Π6 ΒΑ1η6 88 [9 δου οὗ 16 ἘΘΡΟΌ]Ο δπὰ (89 

οὗμον Π1δ]οσιοβ, τὸ Βμουα [66] 88 συυο Οὐχ ΟΒΙΥ δροὺΐ ἴμ6 δαΐδμοσ οὗ [δ9 

Ῥμερᾶο 8ἃ8 δρουΐ Ρ]αύο, [89 βοῃ οἵ Ασὶϑίο. Τὺ 18 αἀἰδίουϊυ ἕο ΒΌρροβο ὕνο 

ἩοΤΆΘΙΒ, ΘὙΘΠ π᾿ ἃ Ῥχθ-ἰδίοσο ἔθ; Ὀαὺ 10 18 1 ΡΟΒΒΙΌ]Θ ἕο ΒΌΡΡΟΒΘΟ, 1π ἃ 

Βἰδίοσίϊο αῦο, ὕνγο Ῥ]α ΟΙ͂; ὁη6 οὗ Ὑ,ΒΟΙῚ μ88 8 ΘῃρτοΟΒΒΘα ἴπ9 Θ ἶσο δἰὐῤθα οι 

οὗ ἈΙΒΙΟΣΥ, στ ἶο ἐμο οἶμον [88 1ϑδρ πὸ ἔγϑοϑ οσ ἱπυθποϑ οὗ ΗΒ ΠΒΤΩΘ. 

ὙΥ1ὰ τοϑροϑοῦ ἤο {86 119 οὗ {μ6 Τίδίοραθ, [6 πᾶτὰθ Φαίδων 88 πὸ ἀουδὺ 

Ῥτοῆχοα ἰο 1 Ὀν Ῥ]αῦο ΕἰμηΒ6]}, ἀπά (818 18 {86 119 1 {μ0 οΙἀθϑὺ οἰξδξζοηβ, 88 ἔμοβθ 

ἴπ Ατ᾽βίοι!ο (θίαρῃ. 1. 9,14; Μοίθοσ. 11. 2, 19). Α8 ἀϊβίδῃοϑ οὗ ἔϊπλο ἱποχϑαβοᾶ, 

{8 ᾿πἰογοδὺ οοπποοίθα τι [ἢ ῬΟΥΒΟΙΔ] ΠᾶτηΘ πα ΓΑ ΠΥ αἰτητυ Βῃ 6, Δα ὮΘΠΟΘ 

{89 ίαίοραθ Ὀορδη ἴο 0 τοίοστθα ἰο ὈῪ [89 βαρ]θοῦ 1 οἢ 1 ἀϊβουββοᾶ, δπᾶ 

Οᾶταθ ἰο 80 Ἀπ] αυν πόση 88 (89 Ὀίδϊοσιθ περὲὸ ψυχῆς. Απ ΘδΙγ 

ΘΧΆΤΩΡΙΘ οὗ ΒΘΝ Σϑίθσθῃοθ ΟΘΟῸΣΒ ἴῃ ἐμ Ερίρταμι οὗ Οδ]]ΠἸτηλ μι, ΝΟ. 24, ἴῃ 

ὙΈΙΟΒ 1Ὁ 18 εὐγ]οὰ τὸ περὶ ψυχῆς γράμμα. Τῇ ατοοῖς ᾿ἰδογαύασθ δϑξοσ 
Αὐὶβίοι]θ ἐμ 6 οὐαί οη5 αἰξοσηδῦθ Ὀούνθοι [8686 ὑτο 1168. Τὴ Τιδίϊῃ Εἰ οσαΐασθ 

ἰμδὺ ἀοχῖνθα ἔτοσα {89 βι ]θοὗ 18 (6 ργϑάοτωαϊπδηΐξ οῃ9 : 6.9. “Τάροσ ἀθ Απίταο᾽ 

(Οἴο. Τυβο. 1. 11), ΟΥ' 8.11 τβοσθ ἀϑβπϊίοϊν, “Τάροσ ἀθ Τπιπιοχία!ἰαῦθ ΑἸΐτηθ ’ 

((6111π8 11, 18; ΜδοΤΟΡ. ϑ'αύ. 1. 11; δὲ, Απρπυβέ. 46 Οἷν. 1)οῖ, 1. 22). 



ΟΟΠΙΟΝΝ ΑΝῸ ἘΘΙΤΙΟΝΕ, 

ΤῈΒ ΜΗΝ. οὗ ρτοαύοβὺ ᾿τωροσίδηοθ οοπὐδιπῖπρ; (86 Ῥηδοᾶο, ἃτὸ (Π6 [0] ονσίπρ;:-- 

Βοα]οΐδηβ ΟΣ ΟἸΔΙ κί πα, οοἸ]δ θα Ὀγ Οἰβίοτα, ΩΓ οὗ ΒΟΚΚΟΡ. 

Οὐ, Β] 1. Γ 9 

γαθοδῃ. Δ ᾽) 

γοῃοί. ΛΞΠ,, 

ψιπάοΌ. γῷ , 
ῬΑΥΊΒΊ 68. ΟΕΘΟΉΠ,,, 

ΑΙΩΌΧΟΒ, 5 » 

Βοβίἀθβ {680 βϑοι Οοα]οθΒ οὗ ΒΟΟΣ, ἰδ] ῦτη δα ἀβ ΕἸοσϑαΐ. ἃ. Ὁ... ἃ.1. χὰ.; 

ΖιυιαΥ ΘΠ 515, ΤΟΙ ΡΘΙΒΙΒ δα Αὐριβίδηβ. ΤῊΘ τϑδαϊ ΠΡΒ 1π ἐπ Ἰαδὲ ἔνγχο ΤΟ ΣΘ 

ἀοσῖνοα ἔτοτῃ ΕἸΒΟΙ ΟΣ Β οΟ]] δου. Οἱ 811 [μο860 [86 τηοβὺ ἱτιροχίδηῦ δι οΥ Υ 18 

89 Οοᾶοχ Βοα]οΐδηυϑ. 

Το ἘΙΌΟΠΒ᾽ Δ.Θ ὥΘΠΘΙΑΙΥ οἰαβθοα ἴῃ ὅσο αἰ ἸΒΊΟΤΒ, 88 89 ΟἹ πα ἐμ 9 

Νον. Ὑ8ο οΙᾶ ἘΠΔΙ ΠΟΠΒ ἃ. {86 ΑἸάΐπ 6, Β4816 1. διὰ 11., πα {μαύ οὗ ΠΥΘΡΗΘΏΒ, 

81] οὗ ΒΟ ΔΡροασϑα 1ῃ 86 ΧΥΤ οομΐασγ. ΤῈΘ Ἰαϑὺ οὗ ἔμο80 Ὀθοϑτωθ (89 

ψγυϊραῖθ ἴον Ρ]αΐο, δμα σϑιρδίτιϑα δ σϑοοὶνϑα ἰοχὺ υμ}] ἰονασὰ [μ6 οπα οὗ 

186 ΧΎΪΙΠΙ ὀοηΐατΥ, ψ ἜΘη ἃ ΠΟῪ ΘΓ ἴῃ Ῥ]αίο]ο ΒΟΒΟΙΆΓΒΕΙΡ πγὰΒ 1ηἰσοαπορᾶ 

Ὀγ ἴδ9 οχΐοαὶ Ἰδθουσθ οὗ ΕἸΒΟΒοΣ, Ὑ γυξθη δι, Ἡϊπαοσέ, δῃὰ ΒΟΟΣ, 

ΤΟ]ονοα Ὁγ Αδβί, σία] θαυμα, Κ. Ἐς Ἡογπιδην, Η. βοβσαιαΐ, δε οἴμοι. 

Ν.Β.--ΤῊο Δυποίδ!οηβ ἴῃ {86 ΤΟ] ονσῖηρ; ΕΙΣ. ΔΘ ἀτταηροϑα δοοοσάϊηρ; 

ἴο {89 Ῥᾶζδβ ἴῃ. δ 6 ίορῃϑῃηβ οσ ψυ]ραύθ Τοχὺ. ΕἸΔΟΣ οὗ {π080 ῬᾶρῸΒ 

18 ἀϊν:ἀοά ἱπίο ἣνθ βϑοίζομϑ, ἱπάϊοαῖοθα Ὁγ (80 ἢτϑὺ ἔνθ 1οίξοσβ οὗ 19 

ΔΙΡΒαροί, ΤΟ Αταῦϊο υτάοταὶϑ 1η. [π6 Αὐτιοὐδ 5 1παϊοδίθ [6 Ζέη9 

οὗ [86 ραχίϊςυϊαν βοοίοῃ ὙΒΟσΘ (86 βυθ]θοῦ οὗἨ διηποίδίίου 18. ὅο ὮὈΘ 

Ιουπᾷ. 



ΡΗΦἢ0Ο. 



ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΙΑΛΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ. 
ΦΑΙΔΩΝ. 

᾿ἈΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
ΚΕΒΗΣ. 

ΣΙΜΜΙΑΣ. 
ΚΡΙΤΩΝ. 

᾿.|Ο ΤῺΝ ΕΝΔΕΚΑ ὙΠΗΡΕΤῊΣ. 



ΡΝΑΤΟΝΙΣ ΡΗΔ20. 

ξονν.0ὐναονυνν σονρεηρμοο το» ῳὐὐὐνονρονηνισηοοικο, νον ο 
“-----«--“ἔο««ὁἕὁἑἐψὝιοτπποέὲυ ποῆλρπρ“ π-πἘἜπΠΕοέο' ποτ προ θ 

Ι. ἘΧΕΚΡΑΤΗΣ. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένον 
Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἧ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ 
δεσμωτηρίῳ, ἣ ἄλλου του ἤκουσας ; 

ΦΑΙΔΩΝ. Αὐτός, ὦ ᾽᾿Ἐχέκρατες. 

ΕΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἄττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θα- 
ψάτον; καὶ πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι. 
καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπι- 
χωριάζει τὰ νῦν ᾿Αθήναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνον 

Ὑπὸ ἀἰδποῦ ζυοΟ 8 8:Ὸὸ Ὀσουρηῦ ὈΘἕΌΣΘ 8 ἴῃ ἐδ Ῥηθάο. ΤῈθ Κσϑέ 18 

{86 ζτουν αὖ ῬΆ]1υ8, οοπβιϑέηρ οὗ ἘΒθοσαΐοβ δπα ῬγΟΔΌΪΥ βοσθ ῬὮ]ἸΑΒΙ8 18 

(οἵ. 68 Ὁ. π.), Ὀθΐοστθ ψΒομὶ [ἢ6 ΣΉ ΘαΣΒ8] ὈγῪ ῬΏϑαο οὗ [80 ᾿αϑύ Βα υ ΡΒ δπᾶ 
ἀοίηρθ οὗ βοοχαῦθβ 18 δυρροβοα ο ἔδκο ρΪδοθ.Κ ΤῈ βθοοπὰ 18 [86 ρτοὺρ οὗ 
Βοοσαΐοθ δα [π6 ϑοουδίϊοὶ ἱπ (ῃ6 ΑἸΠΘμῖΔη ῬΤΊΒΟΣ ; ἴῃ ΒΙΟΣ Κ,ΤΟῸΡ ὑμοσα 18, 
Ὑὐβδαῦ τοὺ ὉΘ (8116, 8Π ᾿ΠΏΘΣ ΟἿΣΟ]6 οὗ Τηἰου]οουΐογβ (Υ1Ζ. ΑἸτατηῖδΒ πα ΟΘΌ68, 
Ὑ8Ο ΟΔΥΤΥ͂ ΟΠ (ἢ9 ῬΒΙΟΒΟΡΆΙΟ αἸΒοοῦγθο τ ϑοογαίοβ, αθα Οτΐο, ΤΟ 185 {89 
ΣΟ ]οσΌΟΣ 1Π τηδίίοσβ ποὺ ῬΒΠΟΒΟΡ1Ο,) δπα δῃμοίμοΣ ΟΥ οὐδοσ οἱτῸ]9 οὗἉ βυτω- 
Ῥαϊμβίηρ βρϑοίδίουβ, Ὅ1Ο 819 ται ϊοτθα 88 Βίαρὶν ῥγοβϑαηΐ, θὰ 40 ποὺ 7οἷπ 'ἴπ 

{86 ἀϊδουβδίοι. ΒΥ {818 ατύϊβελο ἀϊβισι αὐ θη. οὗἨ ραγίβ δπ ῬΘΥΒΟΏΒ, ποῦ ΟὨ]Υ 18 

ἐδο λον ἴον ὅπο τη οσυγθαυίηρ; οὗ ρῥἱοΐοσϊαὶ ᾿ποίἀθηῦ ρυθδίυ ἱποσθαβοϑᾶ, Ὀαΐ ὑπ 6 
οδοὶ οὗ 89 σψῈ0]6 18 ϑηβαπορᾶ ὉΥ (80 1πογθαβθα ΒΟ] ΟΥἩὨ ρΡογβρϑοίννθ 
ἐβτουρἢ ψ Έ1ΟΣ [89 Βυδ] θοῦ 15 ΔρΡρσοδομβοᾶ. Βορασαϊπρ ῬΈ]18, δα [86 Ῥταταδίίε 

ῬΡΟΣΒΟ80 ζΌΠΟΘΙΑΙΥ, 860 Νοίθ Α. 

δ1 Α. (1.) Αὐτὸς] Ηιταορθηθ8 (46 Νοίμοίο, ο. 1, Ὀ. ὅ18) τοσρδιῖβ ὁπ [89 
εταρ]ουταθηΐ. οὗ αὐτὸς 1 ἴῃ (80 φυοβίζοῃ ἀπά {δι ΣΘΡΙΥ͂, 88 ᾿πνοϊνίηρ; [η6 Βθσιβο οὗ 
λοηπουν. ὃ μὲν γὰρ ἤρετο ὡς θαυμάξ, ων καὶ μακαρίζει ων» ..- ὃ δὲ ἀπεκρίνατο 
σεμνυνόμενος. ΤΉΪΒ, ΒΟΥΘΥΘΡ, 18 ΙΏΘΣΘ ΆΠΟΥ ; αὐτὸς 18 ΒΡ] Ορροβθά ἰο 
ἄλλου του. Οὐτρ. ἐδ6 ἱἰσηϊξαίίοι οὗ [818 ορθῃΐηρ' βοπίθῃοθ ἴῃ ΑἿΒ θη. 1. 2 - 8180 

[89 εἰτηῖ]ατ ὑ86 οὗἩ αὐτὸς ἴῃ 68 Ὁ, ΒΙοταβοϊὰ (2Ζβοι. Ῥοσβ. 271) 888. οο]]θοίθα 
ἃ ΒΌΧΩΡΟΙ οὗ ἰπδίδμοεβ ἴῃ Ψ ΒΊΟΝ αὐτὸς ΒρΘΟΙΗ68 μογδοημαΐ οορτιίίβαποθ 88 ορροβοᾶ 
ἴο δοαγβαψ. Οἷ, αὐτόμαρτυς ΖΕΒοΒ. Αράπι. 988 ; Ξορῃ. αἰὰ. Εδχ. 7. [πϑίθδὰ 
οὗ ἄλλος αἴνος αὐτὸς, ἃ τιοχφαξῖνθ 18 αἶβὸ ἔοιιπα, 88 'ῃ ὕοην. 172, Β. : σὺ αὐτὸς 

Β 

ἘΠ Θοσαῖοβ 

Τοαυοβ8[8 

Ῥῃρφάο ἴο 

τοϊδῖθ 1ῃ6 

δ: ἀϊδβοουσβα 

διὰ ἀοδίῃ οὗ 

βοοσαδίοβ. 



2 ῬΙΑΤΟΝΙΞ 

Δ 9 4. ν ΓΥ ς ἴω ’ 9 4. 9 

συχνοῦ ἐκεῖθεν, ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ' 
Ν , , ἊΝ) , . 9 , : ἦν περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι 

τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε φράζειν. 

ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν 

τρόπον ἐγένετο ; 

ΕΧ. Ναΐ, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμά- 

ζομέν γε ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον 
[4 9 [4 ᾽, 4 ἴων 4 [ἀ 

φαίνεται ἀποθανών. τί οὖν ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων; 

παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτη ἢ οὗ; ἴῃ πΒΟᾺ ἰηἰοχτοραίίοι πότερον ἰΒ 

οσαϊ θὰ, 88 ἰβ [μ6 οα80 μοσο. (6) Τί οὖν δή ἐστιν ἅτταΊ]! Τὲ ἴον ρυταὶ τένα 
ἰπαυῖτοθ σορδγάϊηρ (λ6 βυ]οοῦ 88 ἃ εσλοῖδ, 116 ἅττα γϑῖθσβ ὕο 10 ἱπ ἀοίβἑ!β. 
Οοπίχαδί [ἢ ταρτϑ υἀβυδὶ ἔοστα ἰὼ ὅ8 Ο., 102 Α. τίνα δὴ ἦν τὰ κτλ, Οἔ 
Τόσθῆοθ Ηθουσ, 1. 2. 22, " βϑοὰ φιία μος Ὡϑροί! ϑβϑύ, ταοάο φυξ πᾶσαν ΤΕ 

Βδοολίβ ἢ" ---(7.) Φλιασίων] Τίβ ροβίδΐοι αἴϑον πολιτῶν σι μουῦ δα ασίῖο]ο, 
οδθμη θα ὙΥο] ἢ, Ὸ ῥσοροβοᾶ ἴο ἱπβοτὲ τῶν. ΤΏ δγξϊοϊο, 1 18 ἔσαθ, τηῖρηὐ μᾶγθ 

θθθπ ΔΌΒοΟΥ θα Ὀγ (89 οπάϊηρ οὗ πολιτῶν, Ὀαυὺ 118 ἸῃΒΟΙ ΘΙ. 158 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ : 

δξ, ΑΡΟΙ. 82 Β. ἡ φυλὴ ᾿Αντιοχές.------(8.) τὰ νῦν] ΤᾺ ᾿πύογοουτεθ θοῦνσθθα 
ΑΙΒΘΠΒ δηαὰ ῬΆ]υΒ 18 ΒΡοθη οὗἨ 88 Ὀδὶπρ᾽ ἔγοσῃ βΌσῚΘ ΟϑΌΒΘ ΟΥ ΟἾΒΘΙ ὈΤΌΪΚΘΗ. 
Ρ, Ὀυΐ ἰὴ οἰχουχηδίβηιοθ οὗ ἔτη μὰ ἸΔΏΠΟΣ Ρ]αΐο 848 1ϑ ν᾽ υπαοῆποά. 

ΑἸ Βουρἢ γγὸ πᾷ ὀοοδβίοῃδὶ ἔσϑοθϑ οὗ οοπηθοίοι Ὀούνγθοι [8.680 οἰξ168 (οὗ. θη. 
ΑὩΔΌ. ΥἹ!. 8, 1---4), 10 18 ῬΣΟΌΔΌΪΘ ὑμαὺ [89 ᾿:π θσοοῦγθ9 τγὰ8 δὖ Ὀοϑὺ τϑαϑ σιοίθα 
Ὁγ {89 ξοῃοσα!]ν βίσοηρ ϑρασίδη Βυταραίηῖο8 οὗ ῬΆ]18. δία! ]θαῦτη. ΟΟΠΒΙἄΘΣΒ 

[86 τοίδθσθμοθ ἴῃ τὰ νῦν ἴο ΔΡΡΙΥ ἰο ἐδ9 Οοτίπίμίαπ πὰρ, Β.Ο. 8394, ψ ΆΙΟᾺ 
ἀϊνιἀοὰ Οττθθοθ 1πῦο ὑνγὸ ΟΔΠΊΡΒ, 019 Αἰ ρατίδῃ, ἴθ τ 0} ῬΆ]υ8Β τγὰ8 ἱποϊυαοῆ, 
ἐμο οἶμον δη - ρατίδη, οοπἰαϊπίτρ, ΑἰμθηΒ δᾶ Οοσιπίῃ. ΤῈ ἴομθ οὗ {89 

Ῥδββαρθ, ὨΟΎΘΥΘΙ, βυρροείθ ἃ ἀουδύ τ μοΐίμοΣ μοχθ 18 ῃοῦ ἃ αὐἱοῦ Ἰππαθπᾶο 
ἰπίοπαθα Ὀγ ᾺΥ οὗ τϑρυϊο ἔοσ [86 ἀθαίἢ οὗ βοοσαύοβ, 88 11 89 Αἰμϑηΐδηβ δᾶ 
ΤΘΟΘΕΠΥ οοτητηϊ θα ΒΟΙῚΘ στίθνουϑ δοὺ, στο ἀοσϊηρ ΣΟΘΙ ἄθη09 αὖ Αἰ ΘΠΒ ΠΘΏΘΙΑΙΠΥ 

1088 ἀθϑῖσα Ὁ 16. ΜΌΣΘΟΥΟΣ, [86 βρ᾽σιὺ οὗ ̓ πὐθγοδῦ ὀχργοδθϑᾶ 1π [Π6 Ῥᾶββαρο, σαῖμοσ 
ἡ} 1198 (παῦ [89 ονϑηῦ νγ88 οΘοσηρασζαίζ νου σϑοθηΐ, πᾶ ᾿ποίοθδα οὗ Ὀσίπρίηρ ἄονσα 

{86 τηθ οὗ {89 τυϑοῦπρ οὗ ῬΒδᾶο δηᾶ Ἐμϑοσαύθα αὖ ῬΆ]1υ8 ο Β.Ο. 894, ἔνθ 
γϑᾶχϑ αἴνοσ (86 ἀϑδαίῃ οὗ ϑοοχαίοβ, Ῥ]δῦο βϑϑσωβ ο ᾿Ἰπᾶάϊοαῦθ [Π}0 ΟΘΟΘΒΊΟΙ 88 ὮΔΡ- 
Ῥϑεΐηρ τ ΠΒῖη [80 1086 οὗ ποὺ 8 ἱπάϑβηϊῥο υσο οΣ ΟὗὨ ΤΟ ΓΒ δέον (μαὺ ϑυθηΐ. 
ΟἹ {μὲβ ΒΌΡΡΟΒΙΠΟη 1 18 ΘΑΒῪ ἴο Ῥοσοϑίγθ, ψμδὺ πόπθ οὗ 86 Οὐσηταθηΐαίουβ 

848 ροϊπίρα ουΐ, ὑμπαὺ ποίίπρ οουἹὰ ὯΘ το 6 Δρρσορσίαίθ 88 81 ΟΟΟαΒΙΟη ΤῸΓ 
ὅμο ἀϊδοοῦχηθ, ἔμδῃ ἃ νἱϑὶἡ ρα Ὦγ ῬΆδθᾶο δ ῬΆ]υ8, θη ΑΙ ὕοΑῪ ΟἹ. 18 
Βοτσηθναχα τουΐο ἔσοτα Αἰμθηβ ἰονψαχά Ὠ18 παίξνο οἱὐγ ἘΠ18, δένοσ 116 αἰ ΒΡΟσ ΟΣ 

οὗ [86 τη ΠΟ Γ8 οὗ {πΠ8 βοοσδέϊο στουρ. 

δ8 Α. (1) οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης.1 ΤῊΘ δοουβαξῖνθ 18 το 6 ΘΟΙΊΤΔΟΙ ΔΙ͂ΟΣ 
86 Βἰταρ]9 δυίϊοϊθ, 88 ἰπ ὅ8 Ο,, τὰ περὶ τὸν θάνατον. 'ἕΤᾺΘ ῬγΘθθμο6 οὗ ἐδ 
νοι ἐπύθεσθε οΘχοτίθ 8π ἱπῆπθποο αἰἰσδοίίηρ περὶ τῆς δίκης Ἰαΐο [86 φοπϊθῖνθ 
88 ἴπ Χοη. γε. Υ. 8, 26. Οἱ φιλοσοφίας πέρι ἴπ 66 Ὁ.------(4) πολλῷ 
ὕστερον] ΤᾺΘ οχδοῦ ἰῃύθσναὶ νγὰ8 ΤΉΪΤΕΥ ἀδγ8, 88 τ;τὸ Ιθᾶστι ἔγοτα θη. Μοσλ. 

Β 

δ8 

»» 



ῬΗΖΟ. [ν. 58.] 9 

, 9. αὶ ᾽ , . ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συνέβη" ἔτυχε 
Ἅ Ὁ ἴω ΜᾺ γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ 

» δ 9 »ι 9 “Ὁ 
πλοίου ὃ εἰς Δῆλον ᾿Αθηναῖοι πέμπουσιν. 

ΕΧ. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν ; 
ἴω ΄ΝᾺ 9 ΄ΝἊ 

ΦΑΙΔ. Τοῦτό ἐστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν ᾿Αθηναῖοι, 
9 Ὄ ’ 3 Κ ’ ν δὶ ε ΝΠ. » ἐν ᾧ Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους 

“ μὰ Β ᾧχετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν 
᾿Απόλλωνι εὔξαντο, ὡς λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου 
-, , 9. » 3 δ . ἃ ν 32." δι κ ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον ἣν δὴ ἀεὶ καί νῦν ἔτι 

' 3 ». » 3.». 9 . κι κι ᾿ 2 ιὸ Ν ἐξ ἐκείνον κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν 
Φ “ κι “ 

οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ 
. ’ ᾽’ ᾽ ΙΝ ’ Α ’ ὃ ’ ᾿ Χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα 

Ψ ’ Ἁ 9 "Ἃ 9 ’ Ἀ, λ “ . ἀποκτιννύναι, πρὶν ἂν εἰς Δῆλον ἀφίκηται τὸ πλοῖον καὶ 

ΙΥΡ. 8, 2----(6.) τύχη τις συνέβη: ἔτυχε γὰρ] Α βἰταῖϊαν οοτα δἰ πδέϊοη 18 
ἔουπᾷ ἱπ ΑΟὮ11]1. Ταῖ. 1. 16: ἔτυχε τύχη τινὶ συμβάν κ.τ.λ.--- (1. ἥ πρύμνα 

β ἐστεμμένη] στέμματα ἱπαϊοαίθαᾷ [Π6 Ῥχοίοοϊίοι οὗ [80 ροάβ, οβρϑοδ!ν οὗ 

ἈΡΟ]]ο, δβ ἴῃ Ηοπιος Π, 1. 14. ΟὐΏΡΆΓΙΘ, σορδσαϊηρ Δῃ αἰΐαν, Ζβοι. ΒΌΡΡΙ. 
β 844, πρύμνα πόλεως ἐστεμμένη----(8.) πλοίου ὃ εἰς Δῆλον] ΤῊ8 βδοχϑᾶ 

ψ65886] 68110ἃ θεωρίς, νγᾶϑ ἕΆΤΩΟΙΒ ἴῃ {86 ϊβίοτν οὗ ΟὙΘ6]Κ ῬἈΠΟΒΟΡΆΥ ἔοσ ἔτο 
ΒΙΏΡΕ:; 19 ἐμαὺ 18 γογᾶρο οἡ. [818 οοοδβίοῃ ζᾷγϑ βοοσαῦθθ ἃ τηοπ μ᾽ Β Σορσῖθυο: 
25 ὑμαὺ 10 νγὰ8 ἃ ἔβσ!!]9 βυ δ]θοῦ οὗἨ ἀθθαῦθ 1π [μ6 β 0018 οὗ Αἴδθιβ, βυρριγίπρ 
ἃ ἰοχύ ἴο ἀΐδουβ8β [0 ααθϑίλοῃ οὗἨ ΡἈΪΠΟΒΟΡῖΟΔΙ ἰἀοπεξν, τ βθέμοσ, δὔοσ 18 
ἔπϑαυδηῦ τοραΐσβ, 1 οου]ᾶ Ὀθ βαϊἃ ἕο Ὀ6 8.11] ἐπ: βᾶτηθ νϑ8861 (δαὶ Ῥοσθ ΤἬΘΒΘΕΒ 
Οἱ Ηἷ8 υἱοΐοσίουβ γογαρθ. ΤῊΘ Δπηυ8] ΘΘΓΘΙΔΟΣΥ οὗ ἐπῖ8 θεωρία “χαΒ ἃ γοίϊνθ 
ΤΘΙΠΘΙΩΌΤΘΏΟΘ ΟἹ. [86 ρατύ οὗ (89 Αἰ Βοηΐδπβ οὗ ἐμοὶν ἀ δ] νθσϑηοθ ἔτοσα βυ ]ϑοϊοα 
ἴο Οτοίθ, ὁπ βοαΐασθ οὗ συ ϑΐοι, [π6 ἐσ θαῦθ, πδπιθὶν, οὗ βουϑῃ γουΐῃβ δηὰ 
τ ΘΙ ΘΒ, ͵Ὑ88 ῬΣΟΌΔΌΙΥ ἃ ΜΌΪΟΟΙ οὔθυίηρ ἰο ἃ ροὰ οὗ ῬΒορηϊοίδη οσὶρὶπ ἴπ 
Οτοίο. 

Β. (1) ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη] ΤἸΆθθθ ὕπνο δομιιθνθσηθηίθ ὙΘ ΓΘ 
ΤΑΥΘΙΥ ΟΡ ποὰ : οἵ, Ἡοτα. Οἁ. 1. ὅ.---(4.) κατ᾽ ἐνιαυτόν.) ΤῊΪΒ ἀπησαὶ 

' ΟΟΓΘΙΔΟΙΥ ἰβ ποῦ ο Ὀθ9 οομξουπαάθα ψι {Π6 στοαύοσ οίέα, Ἀ6]4 αὖ 1)6108 Οῃ 06 

β ΘΥΘΣΥ͂ ἴουΣ γοᾶτη, ΠΟ} ΤὨυογάϊᾶο8 (1Π. 104) τορ ΓΒ 88 ἃ τοβίοσαϊίοι οὗ ἐμαΐ 
ξοβέλναὶ οἵ ἐμ 016 ΤΙΟηο σᾶοθ, ΜΆΘΟΙ τγὰβ ΔΠΟΙΘΗΕΪΥ οΟ]ΘὈταίθα δὖ ὭθΙοΒβ, 

δοοοχάϊηρ (ο [89 80 08110ἃ ἘοΙΛοτῖο Ἀγτὴτ ὕο ΑΡ011]10θ. Βοία {89 ὅπασυαὶ ἀπὰ {π9 
φυδάτίοηηῖαὶ ζοϑίλνβ!β βθότὰ ἴο μᾶνθ 18116πι οι ἐμ9 Οἰἢ δπὰ 78 οὗ ΤΒΑΥ 6] 10ὴ (ἐ.6. 
2ΟῚΝ δπᾶ 218 οὗ Μαγ.) Τὸ 6ἐἢ οὗ ἸΠΔΥρΡΘ]ΟΙ. τγ88 τϑοκοπϑα [89 Ὀἰσί μά αν 
οὗἩ ἐπ οὔθ Ὠθ]18π ἀοὶΐγ, Ατίϑσηϊβ, απὰ ἐμ 70} ὑπ οὗ {86 οἴδμοσ, Αρο]ο. Τὸ 

« Τῃ οοπποοίϊου τε ἢ ἐπὶμ Οσοίδη Ἰοροπᾶ, [η6 τουηοΐθ οϑῦβα οὗ [Π6 Τορτίουα ἰο βοογαίθθ, στ 

ΤΩΔῪ τοῖον (0 (9 τηνι μοὶ ἀοδοθηΐ οὗ βοογδίθβ, 85 δργαπρ ἔγομι ἴ[Π6 Ογοίδῃ θά δ1ι8, 80, δ6- 
οογαϊΐης 1ο ΟἸἑάΘμλυ8 ἰπ ΡΙαι, ΤΏΘ5. ὁ, 19, γὙἿχῪαξ 8ῃ Δ} οἵ {π6 Αἰ μοαΐδη ρδίσίοί, 

Ατομοῖορί- 

Δ] ΟΧΡ 

ἰ(ἰοπ οὗ 20 

ἀοῖαν ἰῃ (890 

οχοοιίίοη οὗ 

1.0.0 Βοῃίθῃοθ. 



4 ῬΙΙΑΤΟΝΙΞΒ 

’ ΝᾺ Α ΄ δ.» 9» 9 ἰφὶ ή ’ 

πάλιν δεῦρο᾽ τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, 
μ ’ Ἃν 9 ϑ ᾽ 3 ᾿ 5» ᾿ 

ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ 

τῆς θεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ ᾿Απόλλωνος στέψῃ τὴν 

πρύμναν τοῦ πλοίου τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ 

προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρό- 
νος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὃ μεταξὺ τῆς 
δίκης τε καὶ τοῦ θανάτον. 

1, ΕΧ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὦ 

Φαίδων ; τίνα ἣν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθῶνττα, καὶ τίνες οἵ 

παραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρι΄; ἢ οὐκ εἴων οἵ 
Ψ ΝΥ Φιλλψ 9 , , 
ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων ; 

15 8. ἰταδι οι ἐμαὶ ϑοοταίθβ μαᾷ ἔὸγ Ηἷβ τί μαδυ, {π9 6(ἃ οὗ ὙΒΑτρο ον, δια 

ῬΙαΐο ἐμθ 7, (Ὀίορ. 1.8. 111. 2, διὰ ῬΙαίασοι ϑυταροβ. ΨΙ11Π 1, 1.) 

(θ.) καθαρεύειν τὴν πόλιν.] καθαριεύειν, ἔμ τοδάϊπρ' ἰῃ Θ θρὨθη8, 18 ποῦ 

ΒΡΡχορσϊδίο, 88 1 σϑίοσβ ὅο μὲσοέψ (ταυπ 1108) ταύ οσ ἔμαπ ψωγίέψ. 'ΤῊΘ βυρ0.- 

βου ἔθο πρ οὗ {μ6 Αἰ ΘπῖΔΠΒ ἀραϊτιδὺ οχθουϊίομβ ἀυτὶπρ [818 ἔοβαναὶ 6Χ- 

ῬΙαΒΒΘα 1861} ΔΡΡΑΙΟ ΠΟΥ ὉΥ Ροδιέϊνο ἴᾶτν (Χοπόορῆοη Μοτ. ΤΥ. 8, 2, 8180 ΒρΘδ 8 

οὗ 1ξ 88 ἃ νόμος). Τῷ οοπποοίρα 1861} τῖδα ἐμ ζϑηΘΤΑΙ δυθυβίοσι ὅο Ὑἱ θη θ 

αυτίηρ; ἔοϑύϊναβ, " ἃ 6611 ρ; ΤΆΙΟΝ τὸ ἐπά δ8 οἱ 88 Ἠομιοσ, (οἷ. Οἀ. ΧΙ ΧΤ. 259), 
Ῥυΐ πθγθ γγ88Β ἃ Βρϑοΐδὶ Ῥχορυϊθίυ 1 σϑσαϊπίτιρ ἔγοσα ἐῃθ ὑδιεηρ᾽ ΑΤΔΥ οὗ 118 
ἀυσίηρ; [86 16] ατι ἔοβίϊ να], ̓ μΑΒΤ ἢ 88 [86 1Β]απᾷ οὗ 6108 νγγχᾶβ 80 βαοσϑᾶ ἐμαξ 

Τρία νγᾶβ ποὺ Δ]]ονγθα ἴο βοὺ 15 ἔοοῦ Ὅροι 10, δά 411 ἔχϑοθβ οὗ ἀθαίῃ Βδᾶ ἰο 
Ὧ6 τοχαονθᾶ ἔγοτα 1ᾧ ὉΥ βοϊθτηπ ρυτραίοῃ. (οἴ, ΤΆυο. ΠΠ. 104, ἀπα ΟΔ]]ἶπι. 

Ἡγτα. 126]. 277). Α Κἰπάγοα 166]1πρ' βῃονγοα 1.861 1 [86 ροβίροποιμηοηῦ οἶἶἬ 

ΘΧΘΟυ ΟΙ5 Ὁ}}}1 πἰρηῦ- 811. ῬΆΓΆ]16] 1πὶ ΒΟΙῺΘ ΤηΘα δι νγὰ8 [ἢ Βρι τὺ οὗἨ [ῃ6 

ον (δύ. Φοθπ ΧΙΧ, 81) ἴπ ἰβμῖηρ ἐῃ9 Βα θα ποὺ ὕο Ὀ6 ἀθΗ]6α Ὦγ ἰδ 
βιρεὐ οὗ ἔμθ ἀρᾷ ῬὈοᾶϊθβ ὁπ {Π9 ογοββ.-----(θ.) ἄνεμοι ἀπολαβόντες.) ΜΊΒ 

[18 α8ο οὗ ἀπολαμβάνω τοραταϊηρ τιμᾶ, οὗ, Ηοσ. Οάἁ. 11. 16, 2.---“ Ῥγθηϑι8 
Ζρεο.᾽ 

Ο. (8.) ὥσπερ λέγω] ΤΈΘ Ῥτθβοηξ 18 ἤθγθ υϑϑᾶ ἕο ἐμ Ῥχθβοηΐ Ρεσίϑοῦ, 
ΜΈΙΟΣ ἔθηβο 18 γαιύηρ ἴῃ [18 νου ἴῃ 818 Β6Π86: οἵ. Ῥχοΐδρ. 316 ἘΪ,, δὰ 
ΑΡΟΪ. 21 Α.----(θ.) οὐ ἄρχοντες], ΤΏῊΘ τιδρ᾽ϑέγαοβ μανίπρ' ὁματρθ οὗ οτταϊ- 
818 ψ6ῚΘ {86 ΕἸΘνοσι, ΟἤοΒθη ὈΥ 1οὗ ΘΥΟΥΣ ΥΘΔΥ, ΟΠ6 ἔτοσῃ Θδοὶ οὗ [Π6 ἔθη ὑσ 1068, 
[μ6. οἰθνθηίῃ Ὀοὶπρ ἐμοὶ σϑοοσάθε οσ γραμματεύς. ΤΉΘΥ οοχτοθροπαθα ἰο 
{86 7γίμηινῖγὶ Οαρίξαϊο8 αὖ ῬοτηΘ. 

"ΟΣ Χο. ΗΕ]. ΙΥ΄. 4, 2, σΠοτο ἐξ 18 31Π ρρσανυδίίοη οὗ δ ΤυΆββδοσο, ἐμὲ ἰξ ὁοουγτοά 

ἐν ἑορτῇ. 50 16 οχοουϊίοη οὗ ῬΠοοΐοι ὙὙΑΝ8 ΤΊΟΓΟ ΠΟΙΠΟΏΒ ἀσχίηρ ἃ [οδεϊνα!: (ΡΙαἱ. ῬΠος. 

ς. 87). ΑΟΔΠΠ68 Ταὶ. ΟΥ̓ΤΙ. 12,) τοίοσβ ἰο τιμωρίας ἐκεχειρία δὲ ἘΡΒοΒαΒ, ἃ8 ἐΟ]οντίης [86 
ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ οὗ {πὸ Ῥχίοδβί οἵ Ατέομηβ ἰπ ρα 1. δάφνην ἐστεμμένος. 

{ ΤῊ πδίαγαὶ θη ἄθηον [0 αββοοΐδίθ ἄθοθδβο τὶ τ βαηβοὶ ἀπά πὶρῆς, 18 566} 1ῃ 500} ΟΧΡΓΙΘΕ- 

ΒΙΟΏΒ 88 ἕσπερος θεός, 4.6. ῬΙαΐο, ἰμ βόρῃ. (ΕΣ α, Τυγν. 175. Οὐτήρατο ἴμ6 1ΠπΒ Γαι οὗ 

δυσμαί 85 ἃ νοείϊοα! ὀχργθββίο [0 οἱ ἁ Δρθ, ἴῃ ΒΙοπιῖ. ᾿ξ ϑοῖ, ῬΘΓΒ, 287. 5.0 {86 ὨΘΓΟΘΒ θυ ογϑὰ 

ΨΥ ΑΗ Δα Ὀγ [Π6 ιοόδέόγπ δαΐα, 



ΡΗΖΞΡΟ. [. 58.} δ 

ΦΑΙΔ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες καὶ, πολ-- Ῥοοαατεν 
͵ οὗ ἰδοϊηρ ἴα 

λοι γέ. {πο Ὀγοδδίδ οὗ 
“Ὰ Ν ,ὕ ’ ε ’, 186 ϑροοίΔ- ΕΧ, Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὡς σαφέστατα πε ονΝ 

ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. ντίθοι βοοπο. 
ΦΑΙΔ. ᾿Αλλὰ σχολάζω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν 

διηγήσασθαι: καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ 
9 ΝΑ ’ λννν 9 ’ ν 9. ’ αὑτὸν λέγοντα καὶ ἄλλον ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων 

ἥδιστον. 
9 ΕΧ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους 

, ε» Υ . ϑ3λλλ “ε 5 , 9 γε τοιούτους ἑτέρους ἔχεις" ἀλλὰ πειρῶ ὡς ἂν δύνῃ ἀκρι- 
βέστατα διελθεῖν πάντα. 

ἘΣ ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγε- 
᾿ » δ ε ᾿ 3 Ἅ 9 νόμενος" οὔτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς ἐπιτη- 
, ν » , 592. », , 95. 2 2, »ὔ δείον ἔλεος εἰσήει' εὐδαίμων γάρ μοι ἀνὴρ ἐφαίνετο, ὦ 

9 , Ν δὰ , να ’ ε 9ῷ2 κα Ν Ἐχέκρατες, καὶ τοῦ τρόπον καὶ τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ 
γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐκεῖνον παρίστασθαι μηδ᾽ ι 

Ὁ. (4.) εἰ μή τις σοι ἀσχολία] ΤΈΘ Ρο] 6 ῬἈγδβθοϊοοῪ οὗ 1818 ῬᾶββαρΘ 
18 τρί αὐοα ἱ ἴπ Τμοαᾶρ. 121 Α., δπᾷ Οθθθβ Τα. ο. 1.-----(6.) τὸ μεμνῆσθαι 
Σωκράτους] Οοταρατθ [Ὠ6 Ῥάτ6116] Ρδββαᾶζθ ἴῃ Χο. Μίοχι. ΤΥ͂. 1, 1, τορασάϊηρ; 
ἴμϑ ομδστα οἱἨ βταρὶυ ἐμήπκίτιρ οἵ ϑοοταῦθβ.------(θ.) τοιούτους ἑτέρους] 
ἑταίρους, ἈΡΡῬΘΑΙΒ 1 ἃ ἔον ΜῆΝ., Ὀαΐ τοπά 8 τοιούτους ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙγ. ΤῊΘ 
Ἰαυιρτιαρθ ᾿πλ}]108 ὑμαὺ ΕΘΝ ΘΟΤαΙΘΒ γγὰβ ποὺ [86 ΟὨἹῪ δὐάϊίον οὗ ῬΒθάο (οἔ, 102 Α,, 

ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι νῦν δὲ ἀκούουσιν). Αταοηρ ἔμοπὶ ταδῦ μδνθ Ὀθθπ (86 
ῬΒ]Π βία ῬΥΓΒΔΡΌΣΘΘΠΒ τηθηοιθὰ Ὁγ Ὅίορ. 1.8. ἼΠΠ. 46, 'π οοπμθοίίοῃ 
ὙΠ} ἘΠ Θοσαΐθβ, νἱΖ., Ῥμδηΐο, Ὠ]1001908, ἀηὰ ῬοΟΙγτηπθδίμβ. ᾿ 

Ἐ,. (8.) εὐδαίμων γάρ μοι ἀνήρ) ὙῊ6 ΜΒ. Βανο ἀνήρ, 88 νατί οὗ [89 
ρσϑαϊοαίθ. Ἐσοθηῦ οἀϊΐοτβ, οχοορὲ Καὶ. Ἐ'. Ἡϑυτηδηῃ, {]σηρ 1ὐ ἸΑΟΙΘ πδύαΓΑ] 

ἐμαῦὺ 1ῦ βῃουϊά Ὅθ {δθ Βα θοῦ, το ἁνήρ, Ὀυδ οὗ 67 Α., ὁ ἀνήρ. 

(δ.) παρίστασθαι] ΤῊ1Β δ ἴο ὍΘ ἔαῖκθη ἱπηρο ΒΟ Δ }}ν : οὗ ΤΆῦο. ΥΙ. 84, καὶ 

παραστήτω παντί, τὸ μὲν κιτιλ, ΤῊΘ γΟΙΌ ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ ΦΘΠΘΙΆΠΥ 8 ϑυδᾶθα 

Ῥσχοβοπίδος ἴο [89 τὐἱϊπά οὗ ἃ ποῦν ἱτηδρθ ΟΥ Ἀπουρμύ: οὗ, 66 Β.; α18ο ἘῸγ. 

ἜΒεβ. 780, καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τις παρίσταται. (6) μηδ᾽. 

ἄνευ θείας μοίρας] 80 Χοῃ. Αρο], 32, θεοφέλους μοίρας τετύχηκε 
Σωκράτης. Τὰ Μομπαχ. 247 Ο. μοῖρα τοὶδῖπΒ τρογθ οὗ [86 ο] ἃ ταν ]ορΊο 8] 

ταθϑυΐηρ; 88 ,6ἐσδέησ ταθη ααΥ (κομέξειν), τοῦ ΒΡ Δοοοτηρδαγίηρβ. Οοσα- 
ῬδΙΘ 88 ἴο [89 ΠΏ τοββίοι 1ϑ ὈῪ ἔμ ἀθδίῃ οὗ βοογαῦθβ, Ῥ]υΐασοι Μοσ. 499 Β., 

ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριζον οἱ ζῶντες, ὡς οὐ δ᾽ ἐν ἄδου 

θεέας ἄνεν μοίρας ἐσόμενον. Οἷο. Τυβο. 1. 29, “Νοη δὰ ταιοχΐθτα 
ἰχυὰϊ 5βοα 1 οοοΐυτμα νἱἀοθαΐας (ϑοογαῦθβ) δδοθπᾶοσθ. 



Ό ΡΙΑΤΟΝΙΞ 

εἰς ἽΛιδου ἰόντα ἄνεν θείας μοίρας ἰέναι, ἀλλὰ κἀκεῖσε 
9 ᾿ Φ , » [4 ᾽ν 4, ἀφικόμενον εὖ πράξειν, εἵπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος: διὰ 
δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν 
εἶναι παρόντι πένθει: οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ 
ἡμῶν ὄντων, ὥσπερ εἰώθειμεν᾽ καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦ- 

, , 3λλ᾽Υ.» “ιν , » , κι 
τοΐ τινες ἦσαν ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάθος παρὴν 

καί τις ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη 
ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖ- 
νος ἔμελλε τελευτᾶν. καὶ πάντες οἱ παρόντες σχεδόν τι 
οὕτω διεκείμεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, 
εἷς δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿Απολλόδωρος: οἶσθα γάρ 
που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 

ΕΧ. Πῶς γὰρ οὗ; 
ΦΑΙΔ. ᾿Ἐκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχε, 

Ἁ 3. » 9 [4 ν εν 

καὶ αὑτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 

ΕΧ. ἜΣτυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι ; 
ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ ὁ ̓ Απολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων 

»“ νε ’ δ ε ᾿ 9 ἴω ’ παρὴν καὶ ὁ Κριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων, 
νν ε ’ Ν» ’ Ν 9 ’ Ν9 

και ἐτι Ἑρμογένης και Ἐπιγένης και Αἰσχίνης καὶ Αντι- 

σθένης: ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξε- 
, Ἂ Ν “ 9 ,’ ᾿ ᾽’ 4 

νος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων: Πλάτων δέ, οἶμαι, 

ἠσθένει. 

ΕΧ. Ξξῷοι δέ τινες παρῆσαν; 

δ9 Α. (8.) παρόντι πένθει] παρόντι ἀσροπᾶβ οῃ εἰκός διὰ φψοῦδννῃδ 
πένθει: οἵ. ὡς θανάτῳ παρόντα ἰπι 68 Ἐ.. εἰκὸς ηαίωγαῖ, 88 ἴῃ Επτ. ἩΠΡΡΟΙ. 
1438, ἀνθρώποισι δέ, Θεῶν διδόντων, εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν .-----(6.) ἀήθης 
κρᾶσις] ΟΟἸαρΑτΘ Β᾽ταῖ]αν 1]]υδέταξϊοιιβ οὗ “ ταϊχοὰ οιποίζοπ᾽ οοἸϑοίοα ἴῃ Κὲσ 
ὟΝ. Ἠδι]οπ᾿ Β 1ιϑούατοβ, Μοίαρῃ. 11. 482. Εὶπατοα 18 86 “ αυεράδτα ἀϊνίπα, 
Ῥοϊωρέαϑ αἴαιθ Ἡογγογ᾽ οὗἩ Ἰλιοτοίλυβ 111. 28 .------(10.) ᾿Απολλόδωρος] Οιυ [89 
Βϊρέοσν οὗ [818 ἀπά (89 101] ΟΡ ῬΟΣΒΟΙΒ, 866 Νοίϑ Α. 

Ο. (8.) Φαιδώνδη9] ϑβοπιθ ΜΗ͂Β. πανο Φαιδωνέδης, ἀπὰ ΒοΑ]. μδ8 ἔδης 
ἴῃ βγϑί- παπᾶ, οοττθοίοα ἱπίο ὠνδής, ψΒΙΟᾺ 18 [86 τοδάΐτρ οὗ ἐμ τπδϊοσί ἐγ. 
Ἑαϊύοσβ, οχοορύ Κὶ. Ἐ.. Ἡθστάδησι,, δάορὺ [89 ἔοστη ἴῃ ἐμθ ἐθοχίύ. ΤῊΣ βδῖηθ Ὡϑῖηθ 
ΟὐΟΌΒ πὶ Χροη. Μοπι. 1. 2, 48, ὙὮΘΙΘ (δ ταδ]οσι ἐγ οὗ ΜΒΒ.. 15. ἴῃ ἕδνουσ οὗ 
Φαιδώνδης, 88 μοτ6. Α Ὑτῖδον ἴθ ΜΒ. Οτἶδ. 1. 269, ὑρτοροβοβ Φαιδώνδας (οἱ; 
[80 ΔΠΘΙΟΡΎ οὗ Χαρώνδας, ἴπ ῬΟΙ. 699 ΕἸ,., Ὀαὺ (μῖ8 18 τα ΒᾺ ἀραϊτιδὲ 411 (μ6 ΜΗΞ. 

δ9 



ΡΗΖΙ͂ΠΟ. [ν. 59.1 γ 

ΦΑΙΔ. Ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης 
καὶ Φαιδώνδης, καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων. 

ΕΧ. τί δέ; ᾿Αρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρε- 
γένοντο; 

ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα’ ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ. ἴαλλος δέ τις παρῆν ; 

ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 
ΕΧ. Τί οὖν δή ; τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι ; 
ΠῚ. ΦΑΙΔ. Ἔγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι 

διηγήσασθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθει- 
΄ Ὁ νλ9»ν5 ν ἐν Ν Α ᾽ μεν φοιτᾶν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη, συλ- 

λεγόμενοι ἕωθεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη ἐγέ- 
νετο πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσμωτηρίου. περιεμένομεν 
οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον, διατρίβον- 

9.ϑ 9 [ά 9 ’ Ν 9 ’ 9 Ἁ Λ.9 τες μετ᾽ ἀλλήλων: ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρῳ’ ἐπειδὴ δὲ ἀνοι- 
’ 9 [ά δ ἃ, [4 Α δ νὴ χθείη, εἰσήειμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ 

διημερεύομεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωϊαίτερον 
ξυνελέγημεν. τῇ γὰρ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν 
ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα ὅτι τὸ πλοῖον 
ἐκ Δήλον ἀφιγμένον εἴη. παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις 
ἥκειν ὡς πρωϊαίτατα εἰς τὸ εἰωθός: καὶ ἥκομεν καὶ ἡμῖν 
9 , ε , μά 9. 9 έ , 9 ’ ἐξελθὼν ὁ θυρωρός, ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἶπεν ἐπιμέ- 

Ὁ. (4.) δεσμωτηρίου] ὙῊΘ Ῥτίβοιι, βαϊᾷ μθσθ ἕο Ὅ0 Ὡθᾶσ 86 οουτί οὗ 
7πβέϊοθ, γα ο10βὸ ἴο ἔμ Αροσβ, ψ ἈΟΣ ἰδ ἴῃ [δθ ΒΟ]]οὸ Ὀθύνγθοῃ [86 ΤΟῸΣ 
ΘΙ ϊΠθηοοθ, Ατϑοραρὺθ Ν., Ῥηυχ Ὗ., Μυβοῦπιὶ 8., Αογορο θ᾽ ἘῚ.----(δ.) 
διατρίβοντες οομθΥϑίη, Ηξατ νυ, ϑροπάϊηρ, [89 ὕτηϑ. ΤᾺ]18 σψοχὰ 18 ἰπογοβύ- 
ἵπρ ἔγοσα [86 Πρὴηῤ 1 {γονβ οὐ δ6 οβασδοίοσς οὗ {89 ΑἰδμθηῖδηΒ ΕΘΠΘΓΆΙΥ, 
Δοοοχϊηρ ἕο ἐδ ῥἱοΐασθ οὗ ἃ Ἰαΐεσ ἅδυ, ἱπ Αοίβ ΧΥ͂ΠΙ. 21. ΤῈῸ ἀγορὰ τγᾶ8 

ἐλ ξανουσιθ Ῥ]δοο ἔοσ (41}1Κ δῃὰ ἀϊβρυξαίίοι : Ὠοταοβία. ῬΆ]]. 1. 48; Αοίβ ΧΥ͂ΙΙ. 
17. βία] δῦυτα οοσρ]δῖπθ ἴῃ πούθ οα οαν. 177 Ο, ἐμβαὺ ἔμοσθ γγὰβ πὸ ψοσὰ 
ἦπι Τιδἴλτι ἀχρχϑεδίηρ, τγμβαὺ ἐμ 6 ΟἼΘΘΚΒ ταϑδηὺ ὉΥ διατριβή ; ὙΪΟΙ τνᾶϑ ὁπ (86 
ΨΈΟ]6, ῬΘΣΒΡΒ, ἃ ἔοσϊαπαίο ὑδίηρ ἔἴοσ ἴμ9 ΠΟΙ. 

Ἑ. (71.) ὅπως ἄν---τελευτήση] Το οἱ Ἑἰίομβ μανθ τελευτᾷ, ἀραϊηδὲ 
πὸ Ὀοϑὺ ΜΗΗ͂., δπὰ δραϊπβί [Π}9 Β6:80, ΜΈΣΟΙ, 88 Ἡϑπἀοσῆ ΣΘΙΏΔΙ ΚΒ, ΤΘαΌΪΤΘΒ 8 
ἔδῃβο δχρσχϑβεῖνϑ οὗ δῃ ασέ, ποὺ οὗ ἃ ϑέαέίθ οὐ οοπαξέίου. ΤῊΘ ἘΠΡΊ ΒΗ. ἐγαπβαΐουβ 
ΤΟΠΟΟΣ (Π9 οἶδαβο “ ἐηϑογηι λύπ ἐδαξ δ τιμδέ Οἰθ,᾽ ΤΟΠΡΊΥ, ᾿μβίοδα οὗἉ “ ψέυϑ 

δέν οοξίομα 70. ἦΐ8 ὀχοοιοξίομ ἐο-ἀαν.᾽ ΤᾺΘ οἴὟοοΣ οὗ [89 Ε]ονθῃ 18 βαϊά παραης- 

γέλλειν πίνειν, ἴα 116 Ο᾿, Ῥθοδιθθ ΒΘ ΘΟΏΥΘΥΒ ὑμῖν ογάοσ ἀέγοσέ ἴο βοοταῦθϑ ; 

Τυοϊἀοηίβ οἵ 

[86 ΟΑΥΙν 

τοογηΐηρ οὗ 

16 1,δὐἰοϑί 

θΑΥ. 



ἜΝ 

8 ῬΙΙΑΤΟΝΙῚΞΒ 

Ἁ ᾿ ’ ὰ ν ὰ 9.ϑ ' λ ’ . 

νειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι, ἕως ἂν αὑτὸς κελεύσῃ 
λύουσι γάρ, ἔφη, οἱ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν 
ν ὰ ηὃ ἴω ε ᾽ 9 λὺ δ᾽ 4 ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν 
χρόνον ἐπισχὼν ἧκε καὶ ἐκέλευεν ἡμᾶς εἰσιέναι. εἰσιόν- 

» 

τες οὖν κατελαμβάνομεν τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, 60 
τὴν δὲ Ἐανθίππην, γιγνώσκεις γάρ, ἔχουσάν τε τὸ 

ἴω 4. ΄α 

παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαθημένην. ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ 
’ 9 ’ ’, Ν “ΨἷᾧΓΎ 3 Κ᾿ 4 Φ Ἁ 

Ξανθίππη, ἀνευφήμησέ τε καὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα εἶπεν, οἷα δὴ 
9.9 ε ἰοὺ ᾽ν 4 ’ νΑ ’ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, ὅτι ὦ Σώκρατες, ὕστατον δή σε 

προσεροῦσι νῦν οἵ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους. καὶ ὁ Σω- 

δυὺ ἈθτΘ [86 υ80 οὗ ὅπως ἱπὰρ]1168 (μ8ὲ {86 παράγγελμα, ἐπουρᾷ ΘΟμοοτ ἶπρ, 
Βοοχαίθβ, 88 ρίνϑῃ ἰο [9 ὑπηρέτης : ἴῸΣ [ὮΘΣΘ 1Β ΠΟ τϑᾶβοιι (0 ἀθρατί ἔγοσα 

{86 οτάϊπδσυ ἱπίοχσρσοίδοη οὗ ὅπως ἄν 88 Θχρυϑββίνϑ οὗ μιδαρδ ὑουσασὰβ δπ οπᾶ. 
Ἐνϑῃ ἰπ αοτρ. ὅ28 Ὁ. [86 τιϑδηΐηρ οὗ ὅπως ἄν 18 ῬΧΤΟΡΟΙ͂Υ, ἑΐα μὲ, 88 ὮΘΤΘ. 

60 Α. (1.) τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι] βοχιθ οὗ {μ6 ΜΒΗ. (ποῦ [μθ Βοά]οἶδη) 
δὶνθ Σωκράτην, ῬΤΟΌΔΌΙΥ, ἴῃ {π|8 Ῥαβδαρθ, ἴο ἀνοίά Ηἱαύυβ ; Σωκράτην 18 [89 
ἴοττα οὗ ὕπο δοουβαῦίνθ οαστθηῦ πὶ Χοποόρβου, Σωκράτη, ἰπ Ρ]αῖο.------(2.) 
Ξ:ανθίππην)] ὙᾺΪΒ ἕλτηουβ Ῥθσβοι, [μι βιδ]θοῦ οὐ τοδπν υἀπϑυϊμοπἐϊοαίοα 
Βίοσι ΘΒ 1 Ἰαύδι ΤΙΆΘΒ, 18 ταϑη ]οηθὰ ἤΘγΘ Ἰ σοϑροοὺ Ὀγ Ρ]αΐο, δῃᾷ δ]8ὸ ὉΥ 
ΧΟΡΟΡΒΟΣ τὰ Μόομ. 1Π. 2, ψοσοΘ ϑοογαῦθδ 18 σϑρυθβοηΐθα ἃ8 σϑαϑοηϊηρ 818 ΒΟ. 

ἱπΐο ἃ ἀυ τ] οὈθαϊθημοθ ἑονγασαβ ΔῸΣ. Τῦ 18 ΒΊΡΏΪΥ ῬΥΟΌΔΌ]6 ὑπαῇ β89 γψγᾶϑ 
πδίαχα! ’ν (μθ ταοὺ 111-ὑοταρογθᾶ οὗἨ ψοτλθη, (τῶν οὐσῶν χαλεπωτάτη) 88 

ΑΠΕβέμθπθθ, )Ο τγὰβ ἃ ζοοά Ἰυάρθ, Ῥσοποῦυποθϑ μοσ, (Χϑη. θην. 11. 10), δηὰ 

ἐμαὺ δοοχαῦθβ νγγὰϑ ποῦ 80 Βι: ΟΘΆ5}] 1ἢ ἀθα] ηρ τι ἢ ΠΟΥ, 88 ἢ σψὰβ ὙΠ 818 οσα 

αἸβροβιζοη, ΒΟ. ἨΘ Εἰτηβο]  βαϊα γα 8 8180 παίυσαν ὙΟΥῪ ὈΠΡρτσοτσαϊβιτπρ, Αἕ 
811 ονθηΐβ, [8.6 ἱτρυθββίοι ἸΘν ν [ἢ ΒΟ6ΘΠΘ 88 ἀθβοσιοᾶ ὈΥ Ρ]αῖο (8πά (18 18 

[8.6 ΟΠ]Υ οοοαβίοῃ ἴῃ ΒΟ. ὯΘ ΤΟ ΠΟΏΒ ΠΟΙ ὈΥ͂ ΠΔΙΔ6) 18 ο [86 ΒοπΟυΡ οὗ 
ΧΑ ΒΙΡΡΘ, 88 ἃ ἰθπᾶοσ δηᾶ δῇοοϊομπαίθ ψὶΐθ. Τῦ 18 ΨΟΣΊΔΥ οὗ σϑρᾶκ, ἐμδΐ 
[8.9 Βομα ηρ᾽ ΑΥΔΥ οὗ Χ ΔΉ ΕΙΡΡΘ 18 ΒΊΡΆΪΥ ομαγδούοσιδεῖο οὗ [86 ὔτηθ δηα οοι- 

αἰομι οὗ {μ6 ψουϊὰ. Τὸ σγὰβ ομὸ οὗ [8:6 ϑδαίζηθββοβ οὗ ἔδ8 ασϑοκ σηϊπᾶ, ἔο 

ΘΟΙΒΊΔΟΣ ὙΤΟΙΏΘΩ 88 1π ΌΠΘΙΔΙ 1ΠΟΔΡΘὉ]Θ οὗ Ὀοὶπρ' δα ἀγοϑβϑᾶ γ (86 ὑθδοβῖπρΒ 

οὗ ῬΒΣΟΒΟΡΒΥ."------(4.) ἀνευφήμησε] Οοταρατθ (89 τοῦσθ 11 Ἔχρυθϑβϑίοα. ἐπὶ 
βορ. Τύβοῖ. 788, ἅπας δ᾽ ἀνευφήμησεν οἰμωγῇ λεώς, ἀπὰ Ἐπτὶρ. Οτοθέ. 
1886, ἀνευφημεῖ δόμος, οχρ]δἰπιθα ὈΥ ἐδ6 βοΒοΙαβὲ δα δυσφημεῖ. (8.) 
τῶν τοῦ Κρίτωνος] Οὐἶθο γγᾶβ ἃ τοι τηδτι, 88 18 ββονσι ὈΥ [86 οἰτουχηβέδπιοθ 
μα 6 Βδὰ αἰΐξοπάδηξβ οσ ἀκόλουθοι ἴῃ ψαϊδηρ. Οὐταραᾶσθ Μϑηο, 82 Α. 
ΤὮΘ οχύσθσηθθ οὗ Αἰ θηαπ Β0018] ΤΘΏΪ ΔΥΘ τηϑικοᾶ οἂὐ ὈΥ {16 ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΙ. ΟΥ 
ὩΟΏ-Ῥοββοββίοη οὗ Βυ ἢ αἰξοπάδηίθ: Ατἰβύ. Ἐϊοο]. ὅ98, ἀνδραπόδοις τὸν μὲν 
χρῆσθαι πολλοῖς, τὸν δ᾽ οὐδ᾽ ἀκολούθῳ. 

" ἘΠ6 Ηείαγῶ, βυοδ Δ8 Αβραβίδ, Ὑγθσθ ἱπάθθὰ ἂπ ϑχοορίίοῃ, Ὀαΐ βυιοῖ ἂμ ϑχοθρίϊοι 88 

βιν ΚΙ ΉΡΙΥ ῬτΤΟνΘΒ [Π6 ΤᾺΪ6 ; ΖοῪ ὑπο ὶγ ροβι 08. 848 πα! τοῦ οὗ ΡΒΙ]ΟΒΟΡὨΐοΑΙ ἀἰδβουββίοηβ ἱπγοϊνρα 

Υἱγίι δὶ βορασαίΐοη ἰγολ {πο ὶσ 56 Χ. 



ῬΗΖΡΟ. [{ν. 60.] 9 

κράτης βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα, ὦ Κρίτων, ἔφη, ἀπαγέτω 
τις αὐτὴν οἴκαδε. καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ 

βοογδίαοϑ τθ- 

ΤΑΥΪ5 οἡ ἴῃ 9 

Ττοϊδίίοι οἵ 

Β Κρίτωνος βοῶσάν τε καὶ κοπτομένην: ὁ δὲ Σωκράτης τὰ ῬΙθάϑατο ἀπά 

ἀνακαθιζόμενος ἐ ἐπὶ τὴν κλίνην συνέκαμψέ τε τὸ σκέλος 
καὶ ἐξέτριψε τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα, ὡς ἄτοπον, ἔφη, 
3, Ἂν ἡ ’ 4. ΄ὰ ἃ ΄ω- ς Ἂν ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἵ ἄνθρωποι 
εῷ», ε ’ , Ν νΝ ἰφὶ 9 ’ Φ ἡδύ: ὡς θαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἷ- 
ναι, τὸ λυπηρόν, τῷ ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγίγνε- 

1 ’, ἈΝ ’ ’ λο Ν σθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις διώκῃ τὸ ἕτερον καὶ λαμ- 
’ἤ ’ 9 ᾽ [ή ἃ δνδν βάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάζεσθαι λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, 

ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνημμένω δύ ὄντε. καί μοι δο- 
ιν 9.5 ’ 93 νΝ ΑΚ κι Δ κι κεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ Αἴσωπος, μῦθον ἂν συνθεῖναι, 

ὡς ὃ θεὸς βουλόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, 

. (2) ἀνακαθιξόμενος ἐπὶ τὴν κλένην] ΤῺῈΘ οἹ]α γοδαϊηρ τὰ εἰς, 
μα 1Β 1ΕΥΘΥΙΟΥ, 88 Ὀθίηρ᾽ Ορροβϑᾶ ἴο 8411 ἐμ ΜΆ Κ. ὁχοθρύ [89 Βοά!,, Βα 88 ἴτη- 
ῬΙγίπρ »ηοξίοῃ, ἤο τθδ ἢ Βοσηθίίπρ, κέ α ἀἰδέαμοο, ᾿αβὺ 88 καθίζειν εἰς εἰρτιῖῆθ8 ἴο 
[Δ Κο γεγο 88. ἃ ΒΡ] απ : οὗ, γα ]οίζοπ. οα Ἡοσγοᾶ, Ψ11]1. 71.-----(9.) ὥσπερ 
ἐκ μιᾶς κορυφῆς] «44 ἢ ωρεἰτοά αὐ οπ6 ὁπ, αμα ψϑΐ ἐιρο ἀιίϑεέϊηος ἐλέησε, {.6., ὑσὶ 
διά γοὺ ὑναῖη, ΤῊΐΒ αὐδιηΐ τοργοβοηΐδοη οὗ [9 τοϊδίάοῃ θύννοι ραΐῃ δπᾶ 
Ῥίϑαβατο (ἔρπει παραλλὰξ ταῦτα, βορᾷ. ΑἹ. 1060, οὗ {8:0 Βᾶτη6) τχαϑ οὔὔθῃ σθ- 
ξαττϑᾶ ἴο, 88 ὃν “υ]8π Οἵ. ΥΙΠ)., ρ. 240, ἔοικεν ἡδονὴ καὶ λύπη τῆς αὐτῆς 
κορυφῆς ἐξῆφθαι. «ἔ, Ἰβοον. δὰ Τρπι. 6. δ; Ὁϊ. ΟἜσγβ. ρ. 808 ; Α. 6611. ΥἹ. 1. 
ΘΙ σα ΠΑΥγ ΜΙ Θπδηᾶθυ ΒροαΒ οὗ ἀγαθὸν ἃμὰ κακὸν 88 δένδρα δυ᾽ ἐκ ῥίζης μιᾶς, 
Οὐμαραῖο Γὐνγ Υ. 4, “ἼΔΌοΣ νοϊαρίαβαμο, ἀἰΒΒι τ τα πδΐαγα, Ββοοϊθίαΐθ αυδ- 
ἄδτα ἱπίοσ 86 πδίυγα!! βαηῦ ᾿αποία.᾽ ΤῈᾺΘ βγϑὺ ψόοσὰβ οὗ βοοταῦθθ, ἐμουρ Βθοσα- 
ΤΡῚΥ οΔΒΌΔΙ], Δ.Θ, ἴῃ 8. ΤῊΔΏΠΘΙ, [86 Κογ-ποθ ἴο [86 016. ΒΥ ἃ βυδί]9 ἀπᾶ 
ῬΘΘΌΪ ὮΙ ̓ πβέλποὺ Βοία ἴῃ τορασγὰ ο ἀταηιδίϊο Ῥσορσυιϑῦυ ἀπ ροϑίϊο βυρροβέλνθ- 
688, Ρ]αἴο ἱπἰτοάποθθ (89 ατοαῦ ΤΙΛΚΟΥ 88 δῦ ὉΠ οΣρΟΪ Πρ Σ6]0880 ἔγοσα Ἀΐ8 

Ομδῖθ, ΨΈΘΣΘΌΥ ΙΏΟΤΘ ἰ8 βυρροδβίοα ἔμβῃ ταϑοΐβ ὑὯ6 θᾶγ. “ΗΟ οΙοβοὶν αὶ 
ΔΙῸ [τιρβ ἐμαὺ βθϑζὰ τηοϑὺ δϑυπαοσ--- ρα δα Ὀ]θαθασο ' Ηρ ΠΘΔΡ 1Β ρδΐπ ἴο 
ῬΙοάϑυτο, δηὰ Ρ]θαϑυσθ οὐ θα τ 68 ὕο ραΐπ ἢ [πη {89 τηϊαϑὺ οὗ ρῬ]θαϑυσθ 16 ἃ19 

ἴῃ Ρδὶπ : ἧπ {86 χηϊάβὲ οὗ ραΐῃ βίγαϊρ!ῦ οομλθβ Ρ]θαθασο. Μααν 1Ὁ πού Ὀ6---ἰ(ἢθ 
Βραχὺ ὙΒΙΒΡΟΙΒ ἰο 1.86]--ἰμαῦ ἴὰ (80 τηϊαβὺ οὗ ἀθαίμ᾽ ΒΒ ῥδΐὶῃ Μὲ ΙΏΔΥ ὈΘ 
ποὺ ΤᾺΣ ἴτοιη ἃ τοῖν 1168 Ὀ]θαβυχο, ἰμαὺ ἴπ (λ0 ὉπΡιπάϊσιρ οὗ [86 Ῥσίβοῃ οοσὰ 

1 τοὰῦ 8600 (80 ὑπθίπαϊπιρ' οὗ ΤΥ ΘΑΣΓΆΙΥ ομδῖπ, δπᾶ 1 οδῃ 866 Κ ἃ ὑϊτὰ 
ΑΥΓΑΥ͂ Ρ’ Οοπῖρατο ὅτε. Ναζ. Ἐρ. 82, . 29. Β. Σωκράτης. .. - οἰκῶν 
ὡς οἶσθα τὸ δεσμωτήριον, τέως μὲν ὡς ὑπὲρ ἄλλου δεσμωτηρίου τοῦ 
σώματος τοῖς μαθηταῖς διελέγετο. Οὐ Τιαθυβ 81. ΕΝ. τορδγάϊηρ; ἄθϑαίῃ: 
γ ψυχὴ λυθεῖσα κατὰ φύσιν μεθ᾽ ἡδονῆς ἐξέπτατο᾽ πᾶν 
ηὰρ τὸ μὲν παρὰ φύσιν ἀληεινοὸν, τὸ δ᾽ ἣ πέφυκε γιγνόμενον ἡδύ. 

Ο. (4.) Αἱ ἔσωπος] ὅθ0 Νοῖο Β. 

σ 
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9 ᾿ 3 λὸ ’ ἴω 3 3. 9 Ὁ 4 ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο, ξυνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυ- 
Α ΚᾺ 4 ᾿ 

φάς, καὶ διὰ ταῦτα, ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται, ἐπακο- 
4 κι 

λουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι 
» 9 ,.ενΝ κι - 9 σὰ , , ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει πρότερον 

ν 9 ’᾽ ᾽ν ᾿ν [4 9 ἰφ ν  ε ’ τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 
ΙΝ. Ὃ οὖν Κέβης ὑπολαβών, Νὴ τὸν Δία, ὦ Σω- 

» εχ 9. 5 ,’ 3 , ἃ , κρατες, ἔφη, εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ γάρ τοι 
τῶν ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου 
λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿Απόλλω προοίμιον καὶ ἄλλοι τινές 

δὸ » 9.ϑ Ν 3 νΝ ’ ᾽ . ὃ με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Εὐηνὸς πρώην, ὅ τι ποτὲ διανο- 

Ὁ. (1. ἐντείναο] 86. εἰς μέτρον, Ρυῤίϊπρ; ῥτοβθ ἱπίο τηθέσοδὶ ἕοστω. Τῷ 

18 4180 υϑθα οὗ δούδέηι Ῥοοίσυ ἐο ηημδῖο, οἵ, Ῥτοίαρ. 826 Α., ποιήματα εἰς τὰ κιθα. 
ρίσματα ἐντείνοντες. Οὗ, ὑέομάο ἴῃ Τιαἰΐῃ, 88 ἰπ Ῥόσβ. ΥἹ. 4. ΤᾺῸ ποσὰ 
1801} 15. ἐπίθγθβεηρ, 88 ἃ τϑὶΐο (ΚΘ οἂσ δὐγαίμ) οὗ [86 ὑϊπιθ8 οὗ (λ9 Βατρίτιρ' 
τοἰτιβέγ 18, 81:4 Βυτ Ὀ01108] ἴῃ 811 τη 68 οὗ [89 Κἰπαγοϑα ατίβ οὗ ΔΓΌΒΟΣΥ δηὰ βοὴν, 
[809 ῬΟῪ πὰ [6 μαύρ Ὀοΐπρ ὕῃ ἱπδίσυσηθηίβ δύγμηῦ ὌΥ (ἢ 6 Ῥοθύ- ΣΟ ΒΟ Σ 

ΑΡΟ]1ο.----(2.) προοίμιον] Τμθ προοέμιον γὰ8 [88 Ὡϑῖηθ οἱ β ΤΠ ἕν ἃ 
Βῃοσῦ 1π1018] Ἄγτητι, ᾿π τοαποίουυ οὕ ῸΣ ὕο ἂπ θρῖο στϑοϊζδοῃ Ὀγ 86 Ἐβαρβοάᾶο, 
ΟΥ ἴο ἃ ἔϑβίβὶ οἂθ ὈΥ ἃ Τωγγῖβῦ, ἴτι ΒΟΠΟῸΓ οὗ βοὰθ ροά. Ἐζσοτη [δ 6 ἔγθαθ ΠΟΥ 
σι μοὶ [86 ΒΙΏΡΘΣ ΟΣ τϑοίοσ ΤΟ] ΔΡΡΘΔ] ἴο 86 αοα οὗἉὨ Ββοῃρ ἔοσ αἱά, 1ὲ 

οᾶτηθ ἴο ὈΘ9 ΔΡσοργί θα ΘΒ ΘΗ͂Υ ἴο ἃ ῥγϑίυαθ 'π Βοποὺσ οὗ ΑΡΟ]1ο. (ΜΙ γθ᾽ 8 ΗΠ. 

οὗ ὅτ. 1Δ{., 1]., Ρ. 828.) Ὁίορ. 1.8., 11. 42, 68118 [89 Ἡγχηῦ τοζθστοα ἕο 88 

ΘΟ ρΟΒοα Ὀγ βοογαῦθβ, ὈΥ͂ ἃ ΠΆΤΩΘ Β611] ΤΏΟΤΘ ΟἸΟΒΘΙΥ δϑβοοίαὐθα τὴ ΑΡΟΙ]ο, παιάν, 
δια ααοΐο8 [6 οροιΐηρ; 11η0, 8116ροα ὕο Ὀ6 [Π:9 Θοπιροβίθίοη οὗἩ βοογαίθβ ---- 

Δήλεέ "Απολλον χαῖρε, καὶ ἴΑρτεμι, παῖδε κλεεινώ. Ἐ 

ΤῊΘ προοΐμιον ἴο {86 2 οἴέαρρ αοᾶ, Ππχουρ ἢ μοθο βοβέλναὶ 6 ορίαϊποα ἐμ 
σορτῖουθ οὗ ἐμιτέν ἄδγβ, σου] ΡΥΟΡΔΌΙΥ Ὧθ Ῥοίὰ ἃ ἐμδηκβρίνίπρ' ἕοσ ἐμαὺ Ὀοοπ 
Δι ἃ ὈΓΆΥΘΙ ῸΣ δἱὰ ἴπ [86 Βοὰν οὗ ἀθαίῃ. ΤῊ δ᾽] πβίοσιβ ἱπ νασίουβ ρατίϑ οὐ 
[89 Τίδ]ορτιθ ἕο ἐδιθ τϑἰϑίϊομ οἵ ϑοογαίθβ ἕο ΑῬ0110 Ἠΐθ 1θρθ Ἰογὰ (δεσπότης, 
85 Α.,) 816 θοΐῃ ἐγοαυθεῦ δπα Ὀθαυθα], Βα ἢ ἃ8 [16 σϑέθσθμοθ ἴῃ 61 Α. ἰο 
ῬΆΣΙΟΒΟΡΆΥ 88 μεγώστη μουσική, ἰμαὺ ἴπ 86 Β, ἕο ἈΐτηΒ61} 88. ἃ βοσνδαηξ οὔ 
ΑΡο]]1ο---αἰηρίηρ, 18 Ἰαβὺ βίγαίῃ 1 [η9 ἀγίηρ βνδῃ---ἰἢθ Ὀἰτᾷ οὗὨἨὨἁ ΑΡο]]ο, 

δα 4180 [89 148 ψοτὰά (118 4.) σϑρδυάϊηρ [86 οἤδυίπρ' ὕο [89 βοὴ οὗ Αρο]]ο. 

ΑἹ] ἔμιοθθ Πἰπκ8 οὗ οοππϑοίϊου τὴ ΑΡΟ]]Ὸ ἢ ἃ: ψοσίυ οὗ οὐβοσυδέϊοῃ, 88 

4 Τ| νγγὸ ΤΥ ἡπᾶρο ἔγοπι ἐπ|8 11π0, [Ὁ 18. ῬΡΥΟΡΔΌΙΘ, (Πδὺ {Π6 σΘγ868 οὗ βοοταίεβ, ἐξ ἔπον μδὰ 

Ὀθ6Π Ῥτοδοσυϑᾶ, του πᾶν Ὀ66 8 ἴοπηἃ ποῦ ΠΟΘ βποοοββία] (Π8η [Π086 οὗ Οἴσεσο, Ὀϊορθῆθα 

1.4. (11. 42) οοηΐοββοβ (μδὲ μΝΐ8 ΖΞ βορίο υϑυβι γίπρθ, οὐἠἨ πος Π6 ἀποίο8 πμδὶ ραβϑοὰ ἔοσ αὶ 
οοαρ εξ, Ὑγογθ ποῦ ἄοῃβ ΣῪ δε βίο 6}γ (οὐ πάνυ ἐπιτετευγμένωρ). 

1 ΤῊΘΥ 876 ἱπηροτίδηξ 4180 οΥἹ 0811}, Δ8 ὁπ6 οὗ {πὸ ΟὈΐθοίοΠ8 (0 6 χοπαυΐῃοηθαβ οὗ ἐπ 
ἈΡΟΙΟΘῪ ἢ85 Ὀ60Ὼ ἀγάνγῃ ἔσΌΤ {Π|6 ῬΓΟΙΏΪΠΘΠΟΘ ἐπ 6γ6 σίνθη (0 [ἢ 6 ΟΥ̓ΔΟΙΘ οὗἩ ΑΡο]]ο, Ῥγοπουποίης 
Ξοοχαίθβ ὑπ νυ βεϑὺ οἵ τῇθῃ, αὶ [π6 ἰηΐοτυσθανίῃρ οὗ βίσο ΔΓ ΠΗ Π]κΒ οὗ οΘοππδοίίοῃ ἴῃ ἴπΠ6 ῬΗφάο 
ἄοθ8 ΘΥΓΔῪ ὙΠ [ἢ [Π|9 ζΟΤῸΘ οἵὗἁἉ [Ἀ]8 ΟὈ  Θοὐΐομ δα φίηβέ [μ6 ΡΙδίοηΐο οτίρίη οὗὨ ἐπ8 ΑΡΟΪοβγ. 
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ηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλθες, ἐποίησας αὐτά, πρότερον οὐ- 
δὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί σοι μέλει τοῦ ἔχειν ἐμὲ 

Εὐηνῷ ἀποκρίνασθαι, ὅταν με αὖθις ἐρωτᾷ, εὖ οἶδα γὰ ὑηνῷ ἄποκρ » ὅταν μ ς ἐρωτᾷ, εὖ οἶδα γὰρ 
Ψ 4. 9 9. 9 Ω ᾽’ ὴ , ᾿ ᾽ » 

ὅτι ἐρήσεται, εἰπέ, τί χρή με λέγειν. Λέγε τοίνυν, ἔφη, 
ΠΣ ΚΖ , “ιν , 

αὐτῷ, ὦ Κέβης, τἀληθῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ 

τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα' 
ΦῸ Ν ε 95 ε (ὃ »ι ἀλλ᾽ 9 ’ “ 9 

ἤδειν γὰρ ὡς οὐ ῥᾷδιον εἰη ἐνυπνίων τινῶν ἀποπει- 
’ [4 ’ Ἁ 3 ’ 9 » ᾽ 

ρώμενος, τί λέγει, καὶ ἀφοσιούμενος, εἰ ἄρα πολλάκις 

ταύτην τὴν μουσικήν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ἦν γὰρ δὴ 
Ἂν (ὃ ’ ἰφ νὴ 3.ϑΝ 5. », 9 

ἅττα τοιάδε: πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν 
ῪᾺ ἐμ ἐμ 

τῷ παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ 
9. δ ’ 4 ’ ΨΝ Ἁ ’ Ν 

αὐτὰ δὲ λέγον, ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίει καὶ 

ἐργάζου. καὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσθεν χρόνῳ, ὅπερ ἔπραττον, 
ω 4 ’ 9. ») ’ , ν 

τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρακελεύεσθαί τε καὶ 
9 ,  Α ε ἰὼ ’ ’ Ἁ 

ἐπικελεύειν, ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι διακελευόμενοι, καὶ 

ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον, ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο ἐπικελεύειν, 

μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης 

μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος: νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἡ τε 

νοϊπϊηρ ἰο δὰ ἐπδίϊποϊνο ἔϑϑ!πρ ἐπ [86 ταϊηβ οὗ (89 δυάῖθηοθ ΒΕ ΠΥ 8880- 

οἰδἰΐπιρ; [89 ἀϑαΐῃ οὗ βοογαίθβ τὴ [89 βοξάπρ' οὗ ἔμ9 αοα οὗὨ ΤΔΥ, 88 1ὲ ὑμαΐ 

Βαπδοῖ τγὰϑ ὅο Ὀτίηρ π ἢ 10 ἃ ἀου 16 ἀδυῖτιθ88.------(8.) ὅ τι ποτὲ διανοηθείς] 

Ἑοτταϑὰ οἱ ἐδμθ διδίορυ οὗ [π9 τὰογθ ἀϑαδὶ οχρσθββίοῃ, ὁ τὸ μαθών. Ἑϑρατά- 

ἕπιρ; Εἰνοπαβ, 560 Νοίθ Β. 

ἘΠ. (2.) εἰ ἄρα πολλάκις] πολλάκις δξνον εἰ, μή, διὰ {89 111, 18 οὔἶὔοπι 

ἐο ὃ6 τοπάοτϑᾶ ρογλαρδ, απ ἜΧΡΓΘθΒ6Β ἃ τουρἣ ροηθοτα Ἰβαίίοτι ἔγοτι ῃαΗΨ Ρατε- 

ουΐατθ. Οὐοταρατθ υἱοῖ-Ἰοϊομὺ 1π αοτταδη, ἀπ δῶρο ἴῃ ὙΊΓΡ. Ζπι. 1., 148, “Δο 

ψοϊαί τοᾶρτο ἴπ Ροραϊο ἀαυτα 8ῶρθ οοοτίθ οδὺ βάτο. (6.) μουσικὴν 

ποίει καὶ ἐρηάζου] Οὔπιροθο πιιδῖο αρᾶ σμίῥναίε {{. ἐργάζου 15 ταοτθ ἔμδῃ 

ποίει, δπἃ ἰταρηο8 Ἰαθοαν πᾶ ἀθνοίθασιθββ, ΤῊΪΒ οοτητηδηα 18 ποῦ ὅο ὈΘ 

γϑοκοπθᾶ ἃ νοῖοϑ οὗ ἔμο δαιμόνιον, πίοι, δοοοτάϊηρ; ἐο ῬΙαύο, γγᾶβ τοῦ Βοτία- 

ἰοτν, Ὀπΐὺ ΒΙΤΡΙΥ πϑραῦνθ ΟΣ Ῥγ  ΒΙΡΙγΘ. ἐνύπνια ἃτὸ ΒΡΟΚΘῚ οὗ 88 νἱβι πρ, 

Βοοταίοθ, Αροῖορ. 38 Ο., Οὐδ. 44 Α. (οὗ. Ῥίορ. 14., 1Π. δ), Ὀὰπὺ ΤΑΘΧΘΙΥ 88 

νατί οὗ νβδῦ 811 ταϑῃ ϑυογϑᾶ, οὐ ταϊριῦ 1180 186 (λον ομοβο. Οἱ. ατοίο, ΥΊΠ., 

δθῦ-6. ΧοπορΒοη ρῖγθϑ ἃ τοργοϑθηΐδίϊου οὗ [80 δαιμόνιον ἀϊβογοιῦ ἔτοτα ἐπδῦ 

οὗ ῬΙαΐο ἱπ ἔτο τϑβρϑοίβ, 19 ἐμαὺ 10 γᾶνθ Ῥοβίῖνγϑ 88 γ76}1 88 πορϑξνθ συϊά- 

δποο (Μοπι. 1. 1,4 διπᾶ ΤΥ͂. 8, 1); 29 ἐμιδὲ 1Ὁῦ σψγὰ8 διηβδίορουβ ὅο {πθ οσᾶϊ- 

ΠΑΣῪ αἰνϊπαίΐου (1. 1, 8). Οπ [88 οοπηπιδπᾶ 8615 Θοταραγθ 0816 ΒΙτη 118} ΟΥ̓ΔΟ]Θ 

(ΦΙαὐ. Μοτν. 246 1.) ἰο Τ61681118, {116 Ῥοθύθβα οὗ Ατροβ, ΒΟ, ΘῈ Β101ς, ΜῈΝ 

ογὰοτοϑᾶ ἰο βοοῖ λδοαϊλ Ὁ οὐἱέατο οὗ [μ9 Μυβθ8 (Μούσας θεραπεύειν.) 

Οδδ68 ἰη- 

αΐτοδ σο- 

αατάϊπηι [δ6 

ΣοάΒΟΠ οὗ ἷδ 

Βαυίηρ οοπ- 

Ῥοβοὰ γουδοῦᾶ 

ἀυσίηρ Π18 

ἐτρτίβου- 

τιθηΐ. 
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, 9 λε ΜᾺ “Ἄς ᾿ '» , 9 ’ ᾿ δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με ἀποθνήσκειν, 
σι ἣΝ ἔδοξε χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάκις μοι προστάττοι τὸ 

ἐνύπνιον ταύτηντὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειθῆσαι 
ϑ. Ὁ 9 Α ΄Ὰ 9 ’ δ. Ἀ.ϑ 9 ει 

αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν’ ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι 

πρὶν ἀφοσιώσασθαι ποιήσαντα ποιήματα καὶ πειθόμενον 
ΙΦΣ. ’ ν ᾿ ων Ν 9 Α, δ 9 , τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν θεὸν ἐποίησα, 

61 Α. (2)) ἐπικελεύεινἾΞΞΞ (Ταοϊοηέθην) ὑποίέαγο, παρακελεύομαι ΞΞ δονίαγᾷ 
(μὲ “ποία! ), πἸΒοτοδΒ διακελεύομαι ΞΞΞ αἰδὲ αἰΐοα δογίαγί, οὗ τῖνα! ρατίΐθβ, Θδ οὶ 
Βανίηρ ἃ ϑρθοΐδὶ ἑαυουσίθ ἀσιοπρ (μ6 οοπίθπϊηρ, τδοοσβ.---[(4.) ὡς φιλοσοφέας 
μεγέστης μουσικῆς] Οἱ ἐ8ῖ8 ἱπιροτίαπέ πιδχίτι, βΒ00 Νοίο Ο. 

Β. (8.) μετὰ τὸν θεόν] ΑἸ τονίαὐοα οχρσθβδίου ἔον, αὔὲδν οεἱοδγαἰέηρ ἐδ 
φοᾶ,-------(4.) ποιεῖν μύθους ἀλλ᾽ οὐ λόγουε] ὝΤΒο" λόγος 18 ορροβϑᾶ ἴο 
μῦθος, ἰὰ εἰρσοῖβοβ {πὸ ηιογαῖ, ΟΥ γϑαϑορέησ, ΔΒ ὁρροβοᾶ ἕο {89 ἀροΐίοσωρ, οσ 7αδῖο, 
ὉΥ Ὑ ΒΟ [Ὁ 18 οοηγογθᾶ, Ηθποθ λόγος, Ὀοΐπρ; ἐουαπᾶοθα οἱ ἤαοὺ ἀπᾶ σϑαβοι» 
θ Ῥγοδυτηθᾶ ὅο ὍΘ Τ08] : ποῦ πιθοθββασῖν Βὸ ἃ μῦθος. ἀογρ. δ28 Α., ΓΑκουε 
μάλα καλοῦ λόγου, ὃν σὺ μὲν ἡγήσει μῦθον, ἐγὼ δὲ λόγον᾽ ὡς ἀληθῆ 
γὰρ ὄντα σοι λέξω. ΑΒ [80 ᾿πηθὺ ΒΘη80θ ΟΣ λόγος ῬΓΌΡΟΣ ψὰ8 (89 ταοβῦ 
γΔΙΏΔ 819 ρατύ οὗ {86 μῦθος, λόγος ἰΒ οὔξαθῃι αβϑὰ 88 ϑαᾳαϊναϊοπὲ ἕο μῦθος, 88 10 18 
ἴῃ 60 Ὁ. Ζἴβορ, )Ὸ ᾿ὰ8 ῬγΌροΪν μυθοποιὸς, 18 4180 ο4110ὰ λογοποιός 
ἴπ Ἡοχοά. ΤΙ. 184, ἀπᾶ Ηἷβ 8 0168 μᾶνθ {88 πϑζωθ οὗ λόγοι ἴῃ Ατἱβίορῃ. Ῥϑο. 
129, Αν. 661; Ασιβίοί. Ἐμϑέ. 11., 20,23. Τὸ δηίίααθ πϑτὴθ ἴοὸσ ἐμ6 “Ζβορῖο 
βέγ 19 οὗ 4016 γγὰβ αἶνος : οὗ Ἡρδὶοὰ, Οροσ. 200. Οπ ἐδο τοϊδέΐουιι οὗ μῦθος ἰο 
λόηος ΦΘΏΘΙΑΙΠΥ, 8506 ῬΆ1]10]., Μυδ. 1. 280; ΟτθασουΒ βγταθ ο 11 ΓΥ͂. 617---δ24: 
ατοίθ 1, 4806,{. Οὐομαρατο ΡΙυΐδσοι, Μοσ. 848 Α., ὅτι μὲν ἢ ποιητικὴ περὶ 
μυθοποιΐαν ἐστὶ, καὶ Πλάτων εἴρηκεν. Ὃ δὲ μῦθος εἶναι βούλεται 
λόγος ψευδὴς ἐοικὼς ἀληθεν ᾧ' κιτίλ.------(δ.) καὶ αὐτὸς οὐκ ἢ] 
ΤᾺΪΒ Ῥδχϑηἐϑί08] ο]α 086 15 1πῃ {86 πα ϊοαξίνθ, 88 ἃ ὑδίπρ 6 11- πόσαι, θὰὺ [86 

γοηθοίίοη, 18 ἴὰ (μ9 ορίανο, ἐννοήσας ὅτι δέοι.------(1.) ἐποίησα] Ἤδτχο, 
ΒΙΏΡΙΥ γομάογο Ἰηίο υϑγ86. ΤΙΒ ΒΒ] Β60Π86 18 ὑμαὖ οὗ ογίσύμαϊ Θοχηροπίίοι. 
(3.) ὡς τάχιστα! ΤΆθδΒο ψογάβ, ἐπουρῆ ουπᾶ ἱπ [89 ΜΗ͂Β., τγθγθ οπϊἐ θὰ ἴῃ 
[89 ΘΑ Ὺ δα οη8, 88 Ὀοΐπρ ἐβουρῃΐ ὅο οοπίγααϊοῦ (80 σἱθτνΒ δῦοσυνασβ σίσοα 

τορατάϊηρ [86 ὉΠΙΔῊ Ό] 688 οὗ Βυϊοῖϊάθ. ὙΆΘΙΘ 18 ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἃ ἀου]ο πιοαπὶπρ 
ἴπ ἐδ οχσβοσίδίοι, ἴο Φ0]]1ὁνν ϑοοταῦθθ, Ναΐασαὶ ἀθδί ΒΘΘσῺΒ σϑίοσσϑα ἴο 1 {89 

᾿τητηοαϊαύθιν ἐ]ονίπρ οσΒ, 8ηα 80 ϑ'ιτητηῖδβ ἀπαουβίδηαβ 10, Ὀπὲ [86 ρἴΘΠΘΣΑΙ 
οοπίοχὺ ἱτ} 1168 ἃ ΣΘΙδσΘο6 4180 ὕο ἀθαί ἴῃ 108 ῬΒΣ]ΟΒΟΡΪΟ 8686, 88 ἃ ἀ6} νοΣ- 

4 ΤΊ,Θ ΟἹΪΥ τί οΓΒ Ὀοΐογο Ῥδίο το δρᾶ ποιεῖν οὗὨἁ οομρο δι 0Π ἴῃ Ὁυογ86 τὸ Ἠοτοδοξα8β 

πὰ Ατἰβίορμδηθβθ. ΤῊ ρογὶοά, ἐμγοΐογο, τύβθῃ ἰμ6 γοσὰ ποιητής βαροτθοὰοά {μ0 οἷά ἀοιδός, 
88 (Π6 δοπίηγΥ [μδὲ τὺ ιϊποβθοᾶ [86 τῖβο οὗ 6 Αἰμοηΐδῃ Ὀσαπλδ δηᾶ Αἰβοηΐδη Ατὶ. Ῥσῦθ 8 

86 οἱ σί ΔΙ Ὑ οὐ ὑπὸ Οσϑοὶς πη ἃ ἈΡΡΘΆΓΒ ὨΟΎΤΠΟΙΘ ἸΠΟΓῸ ρϑίθηΐ, {πᾶπ ἰπ [6 ὨἰβίοτΥ οὗ [815 

σοτά. ΤΠΘ ΒΟΙΏΔΗΒ τ886 ΠΟ 1.86 οὗ {πο ὶγ παϊλνθ (Δ Π}ν οὗ ττοσὰβ ἴῃ [118 Β6η86 (}αοἷο, [ασίο}}), 

Ῥυϊ Ὀοιτονγοὰ ἔγοιῃ {πὸ σοῖς, ροθία, Ῥοοδὶδ, οἴο. ΕΥ̓́ΘῚ ἴῃ Ιούο σι ἰοΏρΊ68 αἰἰοιρίβ δἱ (Π6 

δίϊνο ποσὰ μαννα οὶ ἴδκοὴ ᾿νίηρ τοοῖ, ἃ8 ἰῃ ΒΡΘηΒΟΣ Ἐ βὅ8ορ. Οδἱομά. Αργὶ!, "πὰ μδίῃ μ6 

8Κ}}1 ἰο πιαΐο δὸ Ἵχοοθηί, γοΐ μαῖα 80 ᾿10{16 5.1} ἴο γί] Ἰονοῦ᾽ Οορασο {86 ὈοΪὰ ποσὰ 

οὗ Τάβ8ο, “Νοα σηθγία πολ ἀΐ ογθαίογο, 86 μοὴ [ἀαΐο οἀ 1] Ῥοαίδ., 
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ΦΔ 4 ε [ων [4 4 μι Α, ’ 9 ’ ν οὗ ἦν ἡ παροῦσα θυσία μετὰ δὲ τὸν θεόν, ἐννοήσας ὅτι 
τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν 
μύθους, ἀλλ᾽ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦ μυθολογικός, 
διὰ ταῦτα δὴ οὖς προχείρους εἶχον καὶ ἠπιστάμην μύθους 
τοὺς Αἰσωπου, τούτους ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 

ΝᾺ ἴω ,’᾽ 4 ἴω. 

Υ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Ἑὐηνῷ φράζε, καὶ ἐρρῶ- 
σθαι καί, ἂν σωφρονῇ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. ἄπειμι 
δέ, ὡς ἔοικε, τήμερον" κελεύουσι γὰρ ᾿Αθηναῖοι. καὶ ὁ 
Σιμμίας, Οἷον παρακελεύει, ἔφη, τοῦτο, ὦ Σώκρατες, 
Εὐηνῷ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ ἀνδρί σχεδὸν 

εὰ 9 Φ 9.ϑ ἃ ν 9 ςε [φ εᾳ εχ οὖν ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσθημαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν σοι ἑκὼν εἶἷ- 
ναι πείσεται. Τί δαί; ἦ δ᾽ ὅς; οὐ φιλόσοφος Ἑνηνός; 
ἜΜμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿Εθελήσει τοίνυν, ἔφη, καὶ 
Εὐηνὸς καὶ πᾶς ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος μέτε- 
στιν. οὐ μῶτοι γ᾽ ἴσως βιάσεται αὑτόν' οὐ γάρ φασι θε- 

Ν εν λν , ἴφ ΄Ὰ δ 9. Ἀ 
μιτὸν εἶναι. καὶ ἅμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη [ἀπὸ 

΄Ζὰὸὦ ’ ΦΝ ᾿ [ω 4 ’ νὰ μὰ 4 τῆς κλίνης] ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ 
λοιπὰ διελέγετο. ἤρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης: Πῶς τοῦτο 

8.Π09 ἔγοσω [89 γρουσοσ οὗ ουὐτνατὰ βθη8θ. ΤΆΐ8, βοοσαῦοβ Ηἰηΐ8, οαπποῦ Ρ9 οἰϑοίοθα 
ἔοο 800. ; ἀπα ἴμθῃ πιδίαχα ] ἀθδί “111 ὍΘ ΝΑ ἴο Θποοαχοσ : υ ἃ Ὑοϑϑῦ, 176 Β, 

διὸ καὶ πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε φεύγειν ὅτι τάχιστα᾽ φυγὴ δὲ ὁμοίωσις 
Θεῷ κατὰ τὸ δυνατον. 

Οσ. (7) τούτου τοῦ πράγματος] γἱΖ., ἔμ Ῥχοζοβδίοῃ οὗ ῬΆΠοΟΒΟΡΕγ. Οὐτα- 
ΡατΘ {89 οχρχθββίοη ἱπ Αοίβ ἔχ, 21., οὐκ ἔστι σοι μερὶς ἐν τῷ λόγῳ 

(9.) ἀπὸ τῆς κλίνης] ΤΉΘθθο πσοσὰβ ἀτὸ ποῦ ἔουπὰ ἴῃ ἐμ Βοά]. ΜΒ. 

Ὁ. (1.)) καθεζόμενος οὕτως κ-τ.λ. οὕτως ἴβ Ττοαποπέν ἰῃίτοἀυοοά 
δέου ἃ ρδυύϊοῖρ!θ ὕο ζῖνθ ΘΙΏ ΡΔΒῚΒ (0 [Π0 βἰὑπιαύϊομι Θχρσθεβοᾶ Ὦγ [89 Ρδτσέϊοὶ]9. 

ὙΆΘΥΤΘΙ] ὑσδηϑ]δίοδ, 88 1ὅ οὕτως 4υκ!ῆοα καθεζόμενος, ἰηδίοδα οὗ οΧρτϑββίηρ, 
ΤΏΟΣΟ ἀοβηϊίοὶν [86 Β᾽τλρ]9 οἰτουτηδίαποθ ὑμαὺ μ6 δαέ ἀυγίηρ [μ6 τοϑὺ οὗ [86 418- 
ΟΟΏΣΒΘ. ΤῊΘ ΡἈ]ΔΥΓ] αὐ ααθ, 88 ΟἸγταρίοάοστιϑ (Ρ. 6) ΧΟ ΔΒ, 18 τον ι ΔΒ1ά9, 
ἜΘΗ ὯΘ ὈΘΩΊΠΒ ἴο δΔάτθεθ Αἰτηβο} [ο ἸΆΟΣΘ ΒΟΙΙΟῸΒ αἸΒΟΙΒΒΙΟΏ. "--συντονώτερον 
σχῆ μα ἀνέλαβε καὶ σεμνότερον, ὡς περὶ προβλήματος σεμνοτέρου μέλλων 
διαλέγεσθαι. Οπι οὕτως Δέν6 Σ᾽ ἃ' ῬΑΙΕΟΙΡ]Θ, 800 ΘΧΆΤΩΡΪΘ ἴῃ 88 Β., ἀπ ΘΟΙΏΡΆΤΘ 

50. Φόοβη ΤΥ͂, 6, ψῈΟΣΘ ἐλωδ οαυρηῦ ὅο ᾶνθ ὍΘΘᾺ τοημἀθσϑὰ φορογίηφίψ. -----ἰθ.) 
Φιλολάῳ] ὅθ Νοΐθ Β.---Οὐδέν γε σαφῶς.] Ὑπὸ ἀϊβήου!εν μθτθ 18 ποὺ 80 
ΤῊ ἢ ἴπ {86 οἰχουμηδίαποο ὑπαὺ (π6 ῬυγΕΒΑρΡΌτθδῃ ἀοοίσΠ08 πσοσΘ ἢοὺ {]}Ὺ 
ταλβίοσοἃ ὉΥ {89 ΤΆΘΡαΠ ΒΟμΟΪασθ οὗ ῬΒΠοΙαυΒ, ΨΈΙΟΩ ψὰ8 ποὺ βίσδηρθ, 
88. ποὺ το ῬχΌνΟΌΪΔΠ]ν οὔβουσο, (ἔθος ἦν τοῖς Πυθαγορείοις δι᾽ 

ἰ 
τοῦτιῦῷ. 

Οοηνορβα- 
Ἐοη [ὈΤΏΒ ΟΠ 

{86 νὴ] Π]ἢπρ- 

ὯΘΆ8 οἵ 41} 

ἴχυο ΡὨΪΠο- 

ΒΟΡΏΘΓΕ [0 

Ῥαγί τὶ 

16. ΥὙοῖ 

4( βυϊοίαο ἰ8 

οομαοιηποί, 
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λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαντὸν βιάζε- 
σθαι, ἐθέλειν δ᾽ ἂν τῷ ἀποθνήσκοντι τὸν φιλόσοφον ἔπε- 
σθαι; Τί δέ, ὦ Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας 
περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες ; Οὐδέν γε σα- 

ἰωὶ 4 , 4 Ν ᾿ 9 νῚ 3 9 [ω͵ Ν 9 ὍἈ φῶς, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν κἀγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν 
λέγω: ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φθόνος οὐδεὶς λέ- 
γειν. καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε 
9 σὰ κι 4 σὰ ,. αἱ 5 
ἀποδημεῖν διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν περὶ τῆς ἀποδη- 
μίας τῆς ἐκεῖ, ποίαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεθα εἶναι: τί γὰρ ἄν 

4 ἊὉὍ ἄλλ 9 ἰφὶ , ἡλί ὃ ων ᾽ . τις καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ ; 
ΥΙ. Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε οὔ φασι θεμιτὸν εἶναι αὖ- 

αἰνιγμάτων λέγειν, ΟἸγταρίοά. δὰ 100.), Ὀαύ ἐμαῦ βοασταῦοθ 18 τϑρχοβοι θα 88 
Κηπονηρ θούΐοσ ἴδδπ ἰμοβοὸ Ῥυ ΒΑρΌσΘδΠΒ ὑσϑβοηὺ {80 ἀοοίσιηθβ οὗ Ῥ.]οΙδαβ. 
ΤΆ 18 ποῦ ἱΣΏΡΤΟΡΔ0]Ὸ ἐμαῦ ῬΙαίο μθσὸ αἰ θαῦοβ ὕο 18 ταδδίοσ ἃ Ἐπομ]οᾶρθ οὗ 
ῬΣΙΠΟΙΡΙΟΒ ψΈΣΟΣ ἨΘ6 ἰτη861} Δίου σα 8. δία θα ΟἿἹῪ ΘΠ ὨΘ τοῦ ἴῃ τ ἢ 

[6 ψΟΣΚΒ οὗ ῬΆ]Π]ΟΙΔῸΒ Σπ ὨῚΒ ἔσανοὶβ ΤᾺΘ ὨΥροί 6818 οὗ Ββυοἢ 8Π δηξοαάδίτ 
ΟὨ ἔδο ματι οὗ Ρ]αΐο, οχρὶδῖηβ οοσΐδῖη ἱτηροχίδη αἰ βθσθηοοϑ αἰβυ τ Βμτρ; 
[86 Βοοξαίεβ οὗ Ρ]αΐο ἔγοσα ἔθ βοοσαίθβ οὗ Χϑθόρμου, τὰ ἤοσα {86 ῬΘΟΌΪ αν 
Ἰοανϑα οὗ Ῥυ ΔρΌΓΣΑΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ππαδ ἃ ΗΪδοθ. ᾿ 

Ἐϊ. (1.) ἐκεῖσε ἀποδημεῖν] ΤᾺΘ υ80 οὗ ἐκεῖ ἀπᾶ ἐκεῖσε πὐξα τοίθσθμοθ 
ἴο ἐμ6 οἶδας μου], δπὰ ἐνθάδε οὗ [μθ ρτοβοπύ, 18 ἐγοψαθπῦ. Αὐϊβίορῃ: δα. 82, 
τορδγάϊηρ βορβοοῖθθ, ὁ δ᾽ εὔκολος μὲν ἐνθάδ᾽, εὔκολος δ᾽ ἐκεῖ, Οὗ, ΒΙοταξ. 
ΟΒοθρᾷ. 6]. 8δ8. ὙΥῈ ἀποδημεῖν 86 προᾶ ἕο εἰρτιλέν ἀδαΐμ, ΘΟΙΉΡΑΙΘ ΒΆΘΟΣ 
ΘΧΡΣΘΒΕΙΟΩΒ 88 μετοίκησι) ΑΡΟΙορ, 40 Ο., βέβηκε, βορᾷ. ῬΆΠοοί. 492, 4180, 
οἱ μεθεστῶτες (Ε]αὖ. βο]οπ. 21), οὔχεσθαι, μεταλλάσσειν.5 ΑἸδ8ο, ἱπ Ν. Τ'.» 
ἔξοδος δ ἸΛΈΘΤΧ. 81, μεταβαένω δ. Φομπ ΧΙ]Π].1, ἐκδημεῖν 2 Οὐε. Υ͂. 6» 
ΓΑΡ δ, ποπ ΟΣ Φοτοχηθ.-------(2.) διασκοπξιν τε καὶ μυθολογεῖν) Τῷ ἰβ»»χυοῦ- 
819 ὑξμαῦ ἴῃ ἐμ18 φραΐγ οὗ ὕθστωβ ἔπιθγθ 18 ἃ σϑέθσϑῃοθ ἴο [86 ἀἰγβίοῃ οὗ ἐμ 6 ῬΙΔ]οραθ 
Ἰπίο 15 το ρασίθ--- διασκοπεῖν τοϊοστίτιρ᾽ ἰο (89 ἀϊα]δοῖο αἀἰβουββίου,, δηὰ μυθο- 
λογεῖν Ὰ8 ἴῃ ΧΕΠΟΡΆ. Οοην. 8, 28), ἕο 86 τωγίμῖο ΤΟΡρχϑοβθηΐδίου, ΒΌΟΝ 88 Ὑ76 
ἢπὰ 1ῃ [89 Ἰαϑὺ ροσίζοι οὔ μὸ ῬΈεράο. (Τὰ 70 Β., μονσουθσ, διαμυθολοιγεῖν βϑοταδ 
ταῖμλον ὕο βᾶνθ {πὸ ἀϊδιθοίϊο βθιθθὴ. ΤῊΘ δχργθαβίοῃ 18 Ἰηὐογοδίμρ, 88 ἡτὰ- 
ΡΙ γίπρ᾿ ἃ ἔθθ]ἶτρ᾽ οὗ ΟὈΒουσΟΥ ἀπ ἱπΒθοΌΣΥ ἦτ ΔΡρσοδομίηρ (μ6 ρτοδὲ Β ]οοῦ 
οὗ Ἐυύυτο ΤΔξ6. Τη (18 ροϊπέ οὗ νἱϑυν 16 18. Ῥσόροσ ἕο σϑιιδσῖς, ἐμαὶ Ῥ]δΐο ἐβ 
ἔοπα οὗἉ ἱπσοάποῖηρ ἃ τα ἢ 9 αὖ (89 ο1οθο οὗ Ηὲβ ἃ ἰβουιββίοῃ οὗ ἃ ἀ πους αυοβοι, 
88 1Γ ῬΈΠΟΒΟΡΆΥ 8 ὈΠΘΑΊΔΙ [0 ΘΥΘΥῪ ἰδϑὶς, Οὐτηρατο Βσαπαϊβ Θθβοι. Ο.. 
τα. ῬΆΙ. 1. Ὁ. 40-----(4.) ἡλέου δυσμῶν] Ἑχοοαξίομβ δὲ Τιλοθάδοσαουι πσθτθ 
ποῦ Δ]]ονγϑᾶ ἰο ἰδῖζο ρ]δοθ ὮΥ ἄδυ, Ἡδτζοάοί, ΤΥ͂, 146 - 8. ΒἰΤαῖ]αν ἴδ Βθϑὴβ ἴὸ 
Βδνθ δχἰβίθα δὖ ΑἰΆΘΏΗ.------(θ.) σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν] περὶ αὐτῶν τοῖετβ 

Φ ῬΙπίδτοι Οἴον. 1104 (.) ΓουηΑσκα οἢ {Π686 ΘΧΡΙΘΑΒΙΟΏΒ ἈΝ ὩδΙΏΓΑΙ ἰηἀἰοδίϊοη οἵ πῆδὲ Πδ 
ἔπετθ 04118 (Π0 βίτοηρβεβί οἵ ἱπβίϊποίβ, (πόθος τοῦ εἶναι), ἴμ6 “Ἰοηρίηρ αἴτοσ [ποτ ΑἸ ἐγ." 

᾿ 
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. ε δ 9 , Γι , ᾿ ἃν δ ϑ τὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι, ὦ Σώκρατες ; ἤδη γὰρ ἔγωγε, 
Ψ ζω Ά, Ν 

ὅπερ νῦν δὴ σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάον ἤκουσα, ὅτε παρ᾽ 
ἴω. ΄ΝΝ » ΄Ν ΄ΝΝ 

ἡμῖν διῃτᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ δέοι τοῦτο 
“ δ δὲ Α 9. “ὰ 9 ὃ νΝ Νὴ 4 δὲ 9. 4 ποιεῖν" σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς πώποτε οὐδὲν ἀκή- 

9 δ ΜᾺ κοα. ᾿Αλλὰ προθυμεῖσθαι χρή, ἔφη: τάχα γὰρ ἂν καὶ 
’ » ΄Ὰ ἴω, ἀκούσαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο 

ἥ “ Ὑλλ. ε»,ἤὔ ε Ὁ: ν Ν. 9 ὃ “ μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν ἐστὶ καὶ οὐδέποτε τυγ- 
», Δ 59 θ ’ νΑ ἃ μὰ » ν Ἁ Φ χάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ τἄλλα ἔστιν ὅτε, καὶ οἷς 

βέλτιον τεθνάναι ἣ ζῆν" οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμα- 

στὸν ἴσως σοι φαΐνεται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ 
Ψ ’ 3 9 ᾿ ε Α, 4 “ 9 9.»ν ΝΆ 

ὅσιόν ἐστιν αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἄλλον δεῖ πε- 
’ 3 9 λε , 3 , 9 ’ 4 

ριμένειν εὐεργέτην. καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας, Ἵττω 
᾽) » ΝΆ ς »ᾳἝἬ Ἀ ΜᾺ 9 » 4, Ν Δ , Ζεύς, ἔφη. τῇ αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. Καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, 

Ἂν ε ᾽ ΄ 4 9 9 

ἔφη ὁ Σωκράτης, οὕτω γ᾽ εἶναι ἄλογον: οὐ μῶντοι ἀλλ 

Ῥδοῖκ ἰο τοιούτων ἰπ 6] Ὦ. σαφές, {.6. ΒΌΒΟΘΡΈΙ6 οὗ ἀἰα]θοίίο οχρσϑβείου, δπᾶ 
βἰσιρί οὗ [89 τον δῖοι] ρσαυρ. ΟΥἷ ον. 498 Α., ψῇθσο {μ6γῸ 18 δὰ ἱτηρ]16α 
πη θη ἀο δραίηδὺ ἰδ9 ῬυΓΔρΡΌΥΘΔΏΒ, ὑμαὺ μον αἰὰ ποὺ κθοὸρ βοραγαΐθ [ἢ9 
χογΒ1081 δπᾶ αἸα]οθοῦΐο Ῥατίβ οὗ ἐμοὶ. ῬΕΠ]ΟΒΟΡὮΥ. 

62 Α. (2.) τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων] ὙΤᾺΘ ἀϊβοαββίοι οὗ ἔλθ αἰ Βα] 198 
ἦπι [818 βοῃΐθμοθ ϑχοθοᾶβ {δ9 ᾿ἰπαϊίβ οὗ δὴ δηποίδιου, δῃὰ Μ11 Ὀ6 ἔουπὰ ἴῃ 

Νοίο Ὁ.---(δ.) οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι] Οπι ἔπ νίϑυνβ οὗ [89 ἀποίθηξθ τορατά- 
ἴὴρ [89 χεϊδεϊνθ ἀθβίσδ Ὁ] 6 π688 οὗ 19 αῃὰ Ῥοδία, βοο Νοίϑ Ε'.---(8.) ἔττω Ζεύς] 
Οδῦεβ 18 βίατ θὰ ὮΥ 89 Δρραγϑιηΐ ρδσδᾶοχ, δπὰ ἔοσροίπρ (μδὺ ὮΘ 15 πὶ ΑἼΘΙΒ, 
1οἰβ 1411 ἔσοτα Ἀΐτα ἃ ΤΉΆΘΟδ ϑχοϊασηδίΐοη. Ἐσόση Αὐἱβίορμδηθθ, ομασει. 876, 

10 ΒΘΘΒ ἴο βᾶγθ Ὀθθῃ ἃ ἔδνουτίθ Βορούΐδῃη Ῥῆταβθ. ΤᾺΘ ΤΠ ρδῖὶο ὑγϑηβίδίοσ 
ΤΟΠσ6χΒ 1 πὶ Τοῦ Οσχτηδη, “.2 θὲ εοοὲ Οοἰέ,᾽ ἃΒ τα ΟὮ ἃΒ ἴο ΒΥ, “ Τμδΐ 1Β 8ῃὶ Θηῖρτηδ 

ἔοσ ὅουθ ἰο οχρϊαῖθ. ὙΥΠᾺ φωνή ΞΞ ἀἰαϊθοί, οοταρ. θη. ΑπδΌ. 1171. 1, 26. 

Β. (1.) οὕτω . 17 »υὲ ὧν ἐλαέ ξόνην, αὐ Ἰϑαϑί.-------(2.) ἐν ἀπορρήτοις 
λεγόμενοςΪ Αοοογάϊπρ᾽ [ο Βοπθ Θοσηταθηξδίουβ, [0] τίηρ' ῬΤΟΟΪᾺΒ ἀπ ΟἸγτα- 
Ῥίοάοχτ, ἐμο ἀπόρρητα τοΐοττϑα ἴο δτθ ἐμ ἀοοίσίῃμθϑ βΌδΠΥ δου θα ἴο {86 
τιᾶταθ οὗ ΟἸρβθυβ. ΟΥοσΒ, 86. βίδ] θδῦχα, οοπίάον [μ9 ἀπόρρητα τοξοιτϑὰ ἴο 
8.8 Ὀο]οπρίτιρ᾽ ο ῬΕΣΙΟΒΟΡὮΥ ταί μον ἐμδη τ πδ]βση, ἀπὰ ΒΟ] [89 Δ]1υβίοι ἕο ὉΘ 
ἴο ἐμ οδβοΐοσίο ὑβδομίηρ; οὗ ΡΥ ΒΔΡΌΓΣΑΒ, ΤΊΟΤΘ ΘΒΡΘΟΙΆΙ]1Υ 88 Οἴοοσο (49 βθῃηθο. 

20) Δβουῖθο8 αἰτοῦ Υ ἴο Ῥυίβδροσαβ [89 Ῥαυ ου]αν ἀοοίσπθ δρουῦ ἕο ὈΘ6 Βροθοὶ- 
βοὰ. ἘΠ ΒΟΣ υἱοῦ 1ϑδ8 ἰο [86 Βᾶπιθ σϑβυϊῦ, ἕοσ [86 οοπποούζοι Ὀϑέτσθθα ΟΥρῖ- 

οἶβπι πὰ Ῥυ Αροσϑδηΐβπι 15 δαταϊ θα ἴο μδνθ ὈΘΘΠ Ὑ ΣῪ ἱπυϊτηδίθ. ΑΒ σορασὰβ 

ἡ τὰ ἀπόρρητα ἰΒ πεοὰ ὈΥ Τΐορ. 8. ὙΠ]. 4, 6, οὗ (π6 ῬΗΣΟΒΟΡΏΥ οὗἨ Ῥγέβαρβογαβ. 
Ἐππαρίυβ (ῬΟΥΡΕΥΤΙΪ νυἱἱ8) δρϑβκβ οὗ ἰδ ἀπόρρητα ΔΒ ἃ ΤΩΔΟΒΙΠΘΟΣῪ ΔΙΏΊΟΙ ΡΠ ]ΟΒΟΡΉΘΙΒ 

ῬΘΙΑΠΟΙ͂ ἴο ΤΥ 68 δπιοης {μ6 ροοίδ. ΤΊ ῬΥΓΠΑΡΟΥ δίῃ ΝΙΓΠΙ ΘΒ: Ὑ͵ΟΙΘ 8 ὑγ6 8.180 (ΠΟῪ 1οβ0) 

περὶ τῶν παρὰ Πλάτωνι ἀπορρήτων. 

ατουπὰδ πἢ- 

ζοϊάοα οὗ (ἢ6 

ὉΠ] δ υ}Π688 

οὗ βαϊεϊάθ. 



16 ΡΙΙΑΤΟΝῚΞΒ 

μ » ,. , ε ,. Φ 9 9 , ’ 

ἴσως ἔχει τινὰ λόγον. ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος 
ΝᾺ ἰφὶ λ ε περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμὲν οἱ ἄνθρωποι 

Α 3 ὃ “ῷ'ῬΟΝ ε νὴ 3 ’ λ , 3 δ᾽ 9 ὃ ὃ , καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαντὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, 
, , , ’ Ἁ 9.6 (ὃ ὃ ιὃ ΝᾺ . 9 ’ μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥᾷδιος διιδεῖν- οὐ μέντοι 

εχ ν 4φ ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἷ- 
4 ΄ Ὁ 4 ναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 

Δ “ , “ ωῳ Ἶ Ἄ ν 9 ὃ “Ἂ σ ἐν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως ; 
ν ζω μά Α φᾷ, ζω, 

Εμοιγε, ἔφη ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἧ δ᾽ ὅς, καὶ σὺ ἂν τῶν 
[οἱ , 

σαντοῦ κτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, μὴ ση- 
[ὠ , ὦ ’ δ8 4 θ ’, αλ ’, Ἄ' μήναντός σου ὅτι βούλει αὑτὸ τεθνάναι, χαλεπαίνοις ἂν 

9 ἌΆ ἐμ ’ 4 

αὑτῷ, καὶ εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, τιμωροῖο ἂν ; Πάνυ γ᾽, 

[89 ΕἸ]Θυβ ἴδῃ τηγϑίοσί δ, 1ᾧ 158 ἀου δέ} 1 ῬΙαίο σου] μανθ ΒΡΟθα. 80 ΟΡΘΏΪΥ 
τοραγάϊηρ ἔμοχα, πὰ ἐβουρὴ 10 18. ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑμαὺ {686 τανβίοσ 98. οοπίαϊ πο ἃ 
ΒΙΤῚ1]1Δ7 ΒΥΤΩΒΟ]ΐβτη, ΠΟ. σου] πᾶν Ὀθ6 ἢ. ΘΑΌΔΙΪΥ ἀν8118}10 ἔοσ Ῥ]αΐο᾽ Β Ρυσ- 
ῬΟΒΘ, 1Ὁ ἴθ. ποὺ Ἡκοὶν (δὲ ἢ ψου]ὰ μανθ ὑσοΐδββοα ἴο ἀσαῦν ἔγοτα ἃ ΒΟΌΣΟΘ 
Ἰοοκοᾶ οχ τὶ α βαοὶ 7θα]ουΒΥ.------(8.) ἐν φρουρᾷ] Βορατάϊπρ; (89 Θχδοῦ Βθῖιβθ 
οὗ [118 Βυτα 1108] ΘΧΡΤ Ββῖοη νχὸ ὙΊΘῪΒ τ. 06 Θηΐοχίαϊ θά, 0π6 οὗ ψἘΊΟΣ 18 
ΤΏΟΥΘ ῬοΟΘΏοΔΙ, Ὀὰαὺ (86 οἾΟΣ ΤΊΟΤΘ ῬΓΟΌΔΌΙΥ [δ ΒΡ60181 86η86 ᾿πἰοηϑὰ Ὁγ 

ῬΙαίο. 19, Τῇ τηδν ταϑδῃ οἡ σμαγά (80 ΜΟΙ ΘΙΒΒΟΒΗ), 88 11 Μδὴ 8 ἃ βϑι 6] 
βοὺ ἰο νναΐοῃ οῃ δπ ουΐροϑί ὺῸΓ 8 οοσίϑίη βραὺθ οὗ {πὴ 0811.0ὰ 1136. ΤᾺΪΒ 18 
ανουγοᾶ Ὀγ ΟἿοοτο᾿ Β ἱπῤοσρσοίαίοι (40 ὅθηθο. 20), “ γ οἰδὺ Ῥυ βΑρΌΓΣΑΒ ἱπἼυβδα 
Ττηροσϑίοσίβ, ἰὰ οί, οὶ, ἀθ ργαδίιο οὗ βἰαίίοηο υἱέα ἀθοθάθσο᾽ 29, ΤῊΘ ΤΩΟΣΘ 
ῬΣΟΡΆΡΙΘ Ὀαΐ 1088 Ὀοϑα 1] ΒΘΏ86 18 ἐουπαθα οα (86 δνουσίίθ νον οὗ {89 
ταυϑίϊο ΒΟΏΟΟ018, ἐμαὺ 86 Ὀοάγ Κ' ψγ88 ἴο [10 ΒΟ] ἃ “γίβο!, ΟΣ ΘΥ̓́ΘῺ ἃ ϑοριζοῦγϑ. 
Σῆμα τὸ σῶμα 8 8. ογδοῦϊασ ἰθχύ ἴῃ 89 Οὐρμῖο Ὀσοϊμοσμοοᾶ (οἱ ἀμφϑέ 
᾿Ορφέα) οἵ, ΟἸαίν]. 400 Ο. ; ῬΆΠοΟΙΪδυΒ ἰπ ΟἸσθαι. ΑἹ. δὲς. 1Π1., 8, 17, ΒΘτΟ [86 
τυ ρυβοησηθηῦ ἴῃ ἃ ἔγασαθ οὗ βθβῃῃ 18 σϑραγ θὰ 88 ἃ σοί ρυΐϊςνθ ραπὶβητηομί. 

ΤῊΘ δυΐμον οὗ ἔμο Αχίοομυβ (866 Ε..) ἄθβοσῖθοβ Μη 88 ζῶον ἀθάνατον ἐν 
θνητῷ καθειρημένον φρουρίῳ. ΟἹ. Οἷο. Ταὰβο. 1. 80, ϑοταπ. Βαῖρ. 14; 
γγρ. τ. ὙἹ. 788.------(6.) μέγας τέ τές μοι φαίνεταιϊς Ῥγογοωηά, απᾶ ποΐ 
θαάν ἴο ζαίλοα. ΤῈ αἰ ου]ν ὕο βοοχαῦοβ 88 Ῥσοῦθ Ὀ]ν [86 οἰτουτηβίθηοοθ ἐμδὲ 
[89 φρουρά ναΒ τοργοϑοηΐθᾷ 88 ἃ Ῥυμίβῃχηθηῦ ΤῸΣ ΕἾΠΒ ἷἴπ ἃ ῬΥΐΟΣ βίβξθ. 
Οη μέγας ΞΞ- ἀἰθιοιῖέ, οἵ. ἩΐΡΡ. Μα). 287 Β., οὐ μέγα ἐστὶ τὸ ἐρώτημα, 
ἀλλὰ καὶ πολὺ τούτου χαλεπώτερα ἂν ἀποκρένασθαι ἐγώ σε διδάξαιμι. 
----(8.) ἕν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς] ὙΤΆΪΒ Βοοοπᾶ οοπείἀθταύϊοπι ἐμαὖ τηθη 
ΔΛΘ ποῦ ΟὨΪΥ [86 ῬΣΊΒΟΠΟΙΒ, Ὀαΐ {86 ῬΤΟΡΟΣΤΥ οὗ [ὴ9 ροάᾶβ, 18 ἃ ἑαυουσῖθ νἱον οὗ 
ῬΙαἴο, οὗ, Τιορᾳ. Χ. 9064. ἡμεῖς κτήματα θεῶν καὶ δαιμόνων. Οὐοταρᾶχθ 
Τρ. Σ. 902 Β., Οἷο. Ταβο. 1. 80. Τπ ΟΥ1848 109 Β., [8 511|119 18 οδυσιϑα οαΐ 
ΤΆΟΓΟ ἔΆ]]Υ, απᾶοσ [86 ἵπιαρθ οὗ ἃ ΒῃΘρΡμ σὰ δῃηᾶ Ἀ18 8:96 :---κτή ματα (οἴ. κτήνη) 

«. Ϊ φΟΠζοτΤΑ Ὑὶ(ἢ (Ὠ18 νἱουν, ΤὨοτηϊβιίαβ (οἷ. ΒίοὈ. 120, 28) 8. ζαπδέῖοαὶ οποιρῆ ἐο ἀ6- 
τἶνο δέμας ἔτοπι δέω (δἰπά), ἀπά βίος ἔτοιι βία (οοπβιναϊη). 

σ 
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Ὁ» » [ ’ 9 » ᾽ν , ε κ4 ἔφη. Ἴσως τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλογον, μὴ πρότερον αὑτὸν 
9 ’ ὃ ἊΝ Ν 9 ’ ἃ θ Ν 9 , ἀποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ θεὸς ἐπιπέμψῃ, 
ὥσπερ καὶ τὴν νῦν παροῦσαν ἡμῖν. 

ΝΠ. ᾿Αλλ᾽ εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. 
ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἂν 

“2 9 9 ’ ν» ΄Ὰ 5 ’ 393 ἢ ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἔοικε τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ἀτόπῳ, 
ΕΣ ἃ ω ΑΛ 8.2 3ΧλΧν. 9 » δ ᾽ . ΗΝ εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως ἔχει, τὸ θεόν τε εἶναι 

ων ω 5 τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκείνον κτήματα εἶναι. 
τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς. 

18. ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ΔΡΡσορυίαίθ τορδγαϊηρ ζὐυίμο Ῥτορθυίυ, 88 σαξέϊρ, δίαυο5, (1πι  ΒΙΟᾺ 
αϑὺ ΒθΏ86 1ύ 18 πβϑᾶ ἴπ 62 Ο.); οὗ, Ἐὰν. Μοά. 49, παλαιὸν οἴκων κτῆμα, 
ΒἀγΘΒΒθα ἴο 8ῃι ἀρθᾶ βἷασθι χρήματα 18 ῬΓΟΡΘΙΕΥ͂ ἴῃ μίοηθψ. ὙΔΙΟΙΚΘΗΘΟΥ, 
ου Επτ. ΗΊΠΡΡΟΙ. 88, αββοσίβ---- ἀσθθοὶ π6 ὭΘΟΒ αὐϊάθση Βὰ05 ΠΌΘΩἑΟΣ δεσπότας 

δΔΡΡοΠδραπῦ :’ Ὀαπὺ 1η [86 ο4886 οὗ Ῥ]αΐο {818 Ῥδδϑθᾶρθ βῆουνγβ ἐμαὺ [89 δββϑυίοη 

18 ποῦ ἔσθ, δπᾶ δἰ πουρῃ δεσπότης ἄοθ8 ποῦ ὁσοὰν ἱπ ἩΙΠΘΥ, Βα ΘΧΡΓΘβ- 
ΒΊΟΏΒ δ8 θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων (Οἃ. Χ7Ι. 290), Βῃονν ἐμαΐ ἐμ6 1Ἰᾶθα τσᾶβ ποῦ 
ὉΠ Κηοσσα ἴο ὑμ9 ΘαΥ]Ὺ 88. “7611 ἃ8 ἕο ἐμ τηϊ44]9 ρουϊοα οὗ Οσθοῖς ξοσγαΐυτχθ. 

Ο. (2) μὴ σημήναντος σου] Οὐοπιρατθ {μ6 θοδα ἢ] οσρσοββίοπ οὗ 
Αὐτίδη οα ΕἸΡρΙοὐοίαβ (1Π1., Ρ. 860), τορατάϊηρ; Ποδία : Θεὸς, ὡς ἀγαθὸς στρα- 
τηηγός, σημαίνει τὸ ἀνακλητικὸν ---“ Αἴοῦ 1188 δα 16, αοἂ βΒουπάβ ἐῃ9 
τ608]].-----(6.) πρὶν ἀνάγκην τινὰ θεὸς ἐπιπέμψνη] Ἡοϊπάοτῇ ΒΆΡΡΟΒοα [δὲ 
ἂν, π808] ἴον. πρίν πῖθῃ [86 οοπαποίδνθ ἰπ βυοῇ βϑπέθποθβ ἴπ Ῥγσοβθ, πᾶ 
Ῥθθπ ΔΌβου θά Ὧν [86 ἱπι018] 80118019 οὗ ἀνάγκην, ἀπ ΒΘΚΊΚΟΣ ἱπβοσίθα ἄν 
ἴπ 18 ἰοχί. Αἰ] θάῦτα, οα 086 οὗμοσ μαπᾶ, ἔσ!Π]ονγα [ἢ 6 ἽὍΜΕΝΝΜ., διὰ Βο]ᾶβ 
τΊρ ῦγ, ὑμαῦ ΔΙ ΠπΟῸΡ 10 18 ΘΒ] ΘΗ͂Υ ἃ Ῥοδέϊο οοηδέγαοιοπ ἕο οχῖξ ἂν ΔΡΡΟΣ πρίν, 
ἕως, δηᾷ {Π9 11|κ0, ΜῊ [π9 οοπ]αποίίνο, ἔσδοθβ οὐ ἐδ ΠΡοσέν ἈΡΡΘΑΣ ἴπ ῬΤΌΒΘΟ, 
88 ἴῃ ΤἈροί. 169 Β., ἀπ Τιορρ. ΓΧ. 878 Α., ψΠθτθ [6 Μ93. δ.Θ Ὁπδυηϊτηοὰβ ἱπ 
αἰβρθῃβίηρ σα ὦν, ΤᾺ Βοϊθπιῃ ρτανγ οὐ [88 ΨἘΟ]Θ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΤ ΤΩΔΥ͂ ΕἾΘ 
[818 Ῥαβϑᾶρθ ἃ {1{|16 ἐο {86 ΠΌΘΟΥ Υ οὗ 6 οοπϑέσποίίοῃ οὗ γοσβθ.ι Ομ ἐμ ἄοο- 
ἔσίπο οὗ [89 ψ 010 Ῥαββᾶρθ σϑρδγάϊηρ ϑυϊοϊᾶθ, 8βθ0 Νοίο Ε΄, 

Ὁ. (8) τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν] Ἠθτο ΟΘΌ68 18 σοργοβοπέοα 88 τηδῖκ- 
ἴπρ' ἃ Β0 19 189 οὗ ἐπ ἀγρτιηθηύ οὐ βοογαίοβ, ἐῃαΐ, 1 τσϑ ἃτθ [88 βουνααΐβ οὗ 
[89 ρΌα5, 1Ὁ νου] Ὀθ στοπρ ποῦ ἕο ρτίθυθ α [86 Ῥτγοϑρϑοῦ οὗ ἀθαίῃ, ψὩοἢ 
ἸΏΨΟΙΥΘΒ ΒΘρατα ϊο ἔγοτα ΒΌΘ ἢ τηαδέοσθ. ΤῊΪΒ ὈΧΙΏΡΒ 8 ἴπ σίου οὗ ἐμ6 ρτϑαΐ 
Βα Ὀ]θοὐ οὗ ἴπ6 Ῥμϑράο : β'οοχαίθβ 18 οδ]]ϑᾶ ὌΡΟΣ, 1 ΔΏΒΎΤΟΙ ὕὅο (Π18, ἴο Βῃον ἐδμαΐ 
ἀρδίῃ, αἰ ΠΟῸρΡἪ ἃ ἀθραγίασο ἔγοσα οοχέαϊῃη οοπα: 0.8 οὐ 11, 15 πού ἃ ἀθραγίασθ 
ἔγοτα {ἢ} 68 οᾶσθ απὰ ῥχοὐβοίίοῃ οὐ ἐμθ ροᾶάβ, ΤῊ ἀοοίτίπ οὔ ἃ ροσνδαϊηρ Ῥσο- 
σἹ θη 09 18 ἔσαπα τηοτϑ ἔ.]]γ ὀχρουπᾶοά ἴπ Τορρ. Χ. 900 Ο., δηὰ 906 Ὁ., δπᾶ 1 
ῬοΙ. Χ. 618 Α. (μθτθ 18 ἃ ΨΘΥΥ͂ ΣΘΙΔΔΙΚΘΌ]6 βἰαίθταοπέ οὐ Ὀ6 1168 ἐπδξ Ῥαΐῃ, δᾶ 
Ῥονεοσίν, δηα ἀΐβθαβθ, Ψ1}} ϑπὰ ἰπ ροοά ἰο ἐμ [α8ὲ ΤΆΤ,  ἈΘίμ ΟΣ ΠΙνηρ' ΟΣ ἀοδά. 
----ἰ(ὅ.) αὐτός γε ἑαυτοῦ] Τχδηβί οι ἔγοτη ἐπθ Ῥίατα] (φρονιμωτάτους) 
ἴο [ἢ6 ἱπάϊν᾽ 8], 88 (ἢ ῬΘΑΒΟΏΪΩρ' ὈΘΟΟΙΗΘΑ͂ ΤηοΤο να, 

Ὦ 



18 ΡΙΙΑΤΟΝΙΩ͂ 

’ Φ Κὰ κῪὰ {} ΨΝ 

σοδεδ ας- θεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἢ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν οἵπερ ἄρι- 
ξοδίδ (ἢδι [86 , "5 “,“Ἴ᾿ν Ν , Ὁ ννύν , 9 
Ῥηϊοιορμος στοί εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, θεοΐ, οὐκ ἔχει λόγον. οὐ 
ὝΠΟ ΤΟ] οἷ 68 , 5» » ε ἡ ν Ν {9 , 
δἰ ἀθδ! ἢ, ΓΑ γὰρ που αντος γε αντοῦυ οἰεται αμεινον ΕΠ ιμελήσ εσ θαι, 

Ὁ Ικο ατῦπ. ἐλεύθερος γενόμενος. ἀλλ᾽ ἀνόητος μὲν ἄνθρωπος τάχ᾽ ΑὟΤΑΥ 51810--- 
«“Ἄ 9 ’ ω ᾽ ἐν 9 Ἁ ω ’ Ἁ 

τοί ννἶϑο ναὶ α» οἰηθείη Ταῦτα, φευκτ ξο» εἰναῖὶ αἼΤΟ Του δεσπότ οὐ, Και 

ἐοοἸδἢ, 85 3 Δ ’ ν 3 Δ 9 , Ὁ 59 ΝᾺ ’ μανίης ον α οὐκ ἂν λογίζοιτο, ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, 
βορὰ χρλρίοτι, ἀλλ᾽ ὅ τι μάλιστα παραμένειν, διὸ ἀλογίστως ἂν φεύγοι: 

ει ,“,᾿ιίΓΨν 9 “ Δ .ν 4 4 κι ς κι ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιθυμοῖ που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ 
βελτίονι. καίτοι οὕτως, ὦ Σώκρατες, τοὐναντίον εἶναι 
9." ἂν ἃ Ἁ ’ ᾿᾿ Ν Α ’ 9 εἰκὸς ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο' τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγα- 

νακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς δ᾽ ἄφρονας χαίρειν. 
9 , μὰ ε , ε ΄΄ , , ἰὴ ΄Ν ἀκούσας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσθῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ 
Κέβητος πραγματείᾳ, καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς, Δείτοι, ἔφη, 
ε ’ 4 Ν, 3 ΝᾺ Ἁ 3 ’ 9 ’ 3 ’ ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ εὐθέως ἐθέ- 
λευ πείθεσθαι ὅ τι ἄν τις εἴπῃ. Καὶ ὁ Σιμμίας, ᾿Αλλὰ μήν, 
" ΠῚ ΄ κι " “ΙΝ δ " κα ὕ ἔφη, ὦ Σώκρατες, νῦν γέ μοι δοκεῖ τὶ καὶ αὐτῷ λέγειν 
Κέβης: τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀληθῶς 

᾽ 3 ’, δ “σι ’ λε ’ 9 ’ 

δεσπότας ἀμείνους αὑτῶν φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάτ- 
39. “ἡ ’ “ , 9 δ ’ δ [έ τοιντο αὐτῶν ; καί μοι δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λό- 

Ἐ,, (8.) ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιθυμοῖ] ΟΘΌΘΒ ΒΒΌΓΤΩΘΒ 88 παι Δ 01 δῦ 
ΟὈΘαΙΘΠΟῸΘ 18 οομβιβίθηῦ ὙΠ σἱραῦ σϑϑϑοι ; οὗ ΒΊΟΣ 1468, ἴῃ ἃ ΙΔ ΟΣ Β6ΏΒ6, 

[80 ΓΟΠ]ΠΟΥΙΙΡ ΤΥ ὍΘ δίκθῃ 88 δὶ 1]]υδίχαϊουη. “41 Βαχάϊν {μῖηκ 1ὑ Ῥοβ- 
Β1016 [ῸΣ ΔΩΥ ᾿ππα οὗ οὐϑάϊθποθ ὅο ὍΘ τζοσθ ραϊμι] μη δὰ πητοβίσαϊποα 
Ἰθοτίγ.---Αἄἀδηη, ΜΘ ἢΘ 8 ἔγϑοὰ ἔγοση ἔμ ὉΠῈ5 δὖ οποθ, δπᾶ {89 σϑβίσαϊηῦ 

οὗ ραγδαΐβθ, γγὰβ βυγ ζυθδίοσ 818ν6 ἴῃ [π6 ψΠάρθστιθθβ ἐμδη ἴῃ (86 ΘΠ 6] οΒατο."--- 
Ηδτατηοπὰ..-----(4.) τῷ αὑτοῦ βελτίονι) Οοιαρατθ Ηογ. ἘΡ. 1. 1, 48, 

“ῬΙΒοθσθ οὗ δυᾶῖτθ οὗ τποίϊογὶ οσθᾶθυθ ἤοπ ΥὙἱβ ἡ ΑἸ8ο ΕἸ. 1, 2, 68. ΟΥ. Αρο]. 
Α -“ ἐ 4 - 

29 Β., τὸ ἀπειθεῖν τῷ βελτίονε καὶ θεῷ καὶ ἀνθρώπῳ κακον. 

868 Α. (1.) ᾿Αεέ τοι] Α Ἠοχιθγίο ξοσταυῖα, (1. Υ͂. 873.) αἰεί τοι ῥέγιστα 
θεοὶ τετληότες εἶμεν. ὙΆΘΣΘ 18. ἃ Ὀ]αυ αϊποθθ ἰπ [86 ἘΧργδββίοῃ, 88 {δ 
Βοοταῦοβ Ὑιβῃθα ἴο βὰν, “ ἼΆΘΣΘ 18 ΟθΌ68 αὖ Ηἷθ ο]ἃ ἄθνίοθ αραῖπ, οὗ Βυπέϊρ; ἈΡ 
ΔΥσυτησπίθ, δπα ποῦ δοοορύϊηρ, ΤΟΘαΣΪΥ [86 βέαῤθταθηίβ οὗ διιοίμοσ.᾽ Οὐδ 68 18 

ἀοβοσίθοὰ (77 4.) 828 καρτερώτατος πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. (4.) 
δοκεῖ τὶ---λέγειν] τὲ λέγειν, ἕο 58.) βοτιϑἐἴπρ' ἕο [89 Ῥχροβο, Ε|κ αἰφωΐα ἴδον 
ἴπ Οἷο. Ταβο.1.10; (89 ορροβίξθ οὗ οὐδὲν λέγειν: οἔ 76 Ὁ. (Τὰ 84 Ο΄, Βοτγθνοσ, 
οὐδὲν λέγω 88 ἃ ἀΙΒοτοηῦ 561π86.) (7.) τείνειν τὸν λόγον] ΤΡ ἴτηδρο οὗ 
8ἃ ον ξαγτβηοα τ ἔτεα πτερόεντα. ΟὈΙΏρΑΙΘ ἐμΘ τοχὰβ οὗ Ῥίπᾶαδσ, ΟἹ. 11. 90. 
φρενὸς εὐκλέας ὀϊστοὺς ἱέντες. 

θ8 
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ὦ Ψ ε δί ’ λε κἊ(« 9 ’, δμ»ν γον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἄρ- 
χοντας ἀγαθούς, ὡς αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεούς. Δίκαια, ἔφη, 

4 σι ω λέγετε. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς λέγειν ὅτι χρή με πρὸς ταῦτα ἀπο- 
’ ν 9 ,’ ’ δ 4 Ἂν ε λογήσασθαι ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ 

Σιμμίας. 
ΥὙΠ1. Φέρε δή, ἢ δ᾽ ὅς, πειραθῶ πιθανώτερον πρὸς 

ςὲόέὶ. “(ἡ 9 ’ ς νΝ Ἀ ’ 9.ϑ ’ ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι ἣ πρὸς τοὺς δικαστάς. ἐγὼ γάρ, 
» μὰ ’΄ Ἁ ’ 9 Ἁ δ» ν ἴω ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ᾧμην ἥξειν πρῶ- 

Α δ Α Ἂν κα ’ ν τον μὲν παρὰ θεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, ἔπειτα 
ἃ νν “ καὶ παρ᾽ ἀνθρώπους τετελευτηκότας ἀμείνους τῶν ἐν- 
(ὃ 3 δί ΠΩ 9 9 ῳ [φὶ ’ ΄-“» Ἁ θάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ' νῦν δὲ 
Ἣν εὖ ἔστε ὅτι παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαθούς: 

Ἁ ΄»- καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ διισχυρισαίμην' ὅτι μέντοι 
Ἁ ᾿ς , , 9 Α ν᾽ ἌΥ ᾽ παρὰ θεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαθοὺς ἥξειν, εὖ ἴστε ὅτι, 

» ΄Ν 
“Ἁ εἰπερ τι ἀλλο τῶν τοιούτων, διισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτο. 

ῳ Ν Φ᾿ 9 ε ,’ 9 ἰω. 9 9 Ψ ’ 9 ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἀγανακτῶ, ἀλλ᾽ εὔελπίς εἰμι Α 
εἰναΐτι τοῖς τετελευτηκόσι, καὶ, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγε- 

.΄ὁ,΄Ωιν σὰ 4 ὋΝ ΕῚ ΜᾺ ΜᾺ ’ 3 ται, πολυ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. Τί οὖν, 

Β. (8.) παρὰ θεοὺς ἄλλους] ΤῊ βᾶτηθ Θχρσϑββίουι ΟΟΘΌΓΒΊΠΤ,ορο, ΧΙΙ. 969 
ΒΒ, Οοπιρατθ Ζέβοι. βὰρρ. 280, κἀκεῖ δικάζει τἀμπλακήμαθ', ὡς λόγος, Ζεὺς 
ἄλλος ἐν καμοῦσιν ὑστάτας δίκας, (10.) οὐκ ἀγανακτῶν ΟἸγταρῖο- 
ἀοτοβ ααούοβ 10, μὴ ἀγαν.͵ ΨΒΟᾺ Ῥυΐβ 1Ὁ ἈγΡο θα ΠΥ, ἡ" 8ο ὅθ ἐδαΐ 1 1067 
φιοί 946, τἸιβυθαα οὗ, ἐπ δοίη, (8.1 αηὶ, ποί δαΐ. 

Ο. (2) οὐκ ἂν πάνυ διϊσχυρισαίμην) Α εἰπιῖ]αν σχρτοββίοῃ ἴῃ Τρ. 1. 
6410. ὙΐΒ ΒΟΘΙῚΒ ἴο ὈΘ Βαϊά, πού ἔτοσα ἀουδὺ 88 ἴο ἃ δαξαχο βίο, θα ὐ 88 ἴο 18 
οι Ἰοῦ ἔπιοτβ, 1δϑ ἢ6 βῃουἹᾶ ποῦ Ὁθ ἔουπᾷ νγοσίῃν ὕο παΐτιρῖθ τ ἐμ ἀγαθοὶ 
88 ἃῃ ἑταῖρος. (Οἷ, 69 Ἐ)).------(3.) ἥξειν] ὙΤῈΘ ἱπβπῖξῖνθ ὑσο Δ Ό]Υ τϑϑυϊέ 
ἔγοτα ἐμ οοπίϊπυθᾶ ἱπβπθποο οὗ ἐλπίζω .---- -(6.) οὐχ ὁμοίως ἀγανακτῶ] {.6., 
τοῦ ἴῃ [89 ΒΆΙῚΘ ΙΊΔΏΤΙΟΙ 881} 1 ψ γ0 πἰξμοαΐ ΠΟΡΘ. (6.) εἶναι τὶ τοῖς 
τετελευτηκόσι] τὲ, Βοταοίπιρ' ροβίξῖνθ; ὧη θωίδέθηοθ οἵ, τὲ ἴῃ 68 Α.-----(6.) 
ὥσπερ ἡε καὶ πάλαι λεγεται] ΤᾺΪ8 8 ρούμαρβ [89 τωοβὺ ἀϊβύϊποὐ, ἐμβουρα 
Ἰπιαϊτϑοῦ, Δ] δῖοι ἰο 7γασιί(ίοη, (οἴ. α18ο 68 Α., 107 1).) ἴῃ τορατὰ ἰο {86 Τοοίΐτίῃθ 
οἷα Εαΐατο δίανθ ΤῊΘ Καον]θᾶρο οὗ [μ9 Βαυθασίδηι ἡγοῦ] νγ88 88 γοῦ ἴοο 1ἰτυϊ θὰ 
ἴο 8Π1οῪ ζἴθηθσαὶ ΘΟΠΟ] υΒῖοτΒ ἴο θ6 ἀτγαννιι 88 ἴο [86 Ῥσϑυϑίθῃμοθ οὗ ἐμ9 Βοϊ]οῦ 
Ῥογοπὰ {μθ στϑρίοπ οὗ Ἠθ]]οπίο ἐμουρύ.-----(8.) Αὐτὸς ἔχων͵ ΑΚρορίηρ ἴο 
Ψψοιγ δεῖ αἴοηθ. τι [μι οἹάθυ δἀϊέϊομβ πότερον 18 Ἰηβοτίθα Ὀθέοσο αὐτὸς, Ἀαΐ 
ταοβῦ οὗ [89 ΜΗ͂Κ, οτοῦῦ 1. ΑΒ αὐτός οὔ {861} 1τΡ]1868 ορροβίξίοιι, 1 Βθθσὰβ ἀππθ- 
ΟΘΒΒΘΤῪ ὑο ̓πιβοτί πότερον Δ]οηρ ἩΕᾺ 1 : ἈΘΠΟΘ 108 οχηϊββίοη ἰπ 67 Α., αϑπὰ ἰπ [86 
ῬΘ7Δ116] Ῥαβθαρ {μθγ6 ααοίοα ἤοτα [ἢ9 ιγτηροβίυτη. 

ϑοογαίοα 

μϑυϊης οοτ- 
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ἔφη ὁ Σιμμίας, ὦ Σώκρατες ; αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν 
ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν μεταδοίης ; κοινὸν Ὁ 

δ δν»ν»ν Ὁ Ἁ ε “ἡ 4 9 νΝ ΜᾺ 4 γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαθὸν τοῦτο, καὶ 
ν οὶ ἅμα σοι ἀπολογία ἔσται, ἐὰν ἅπερ λέγεις ἡμᾶς πείσῃς. 
᾿Αλλὰ πειράσομαι, ἔφη. πρῶτον δὲ Κρίτωνα τόνδε σκεψώ- 
μεθα, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν. Τί δέ, 
ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι λέγει 
ε ’ » ’ "ὦ ’ ’ ὁ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή σοι φράζειν 

Ὁ. (4) Κρίτωνα τόνδε Οτἶδο 8 [89 ταϑπῖρον οὗ {89 ϑοογαίῖο »τοὺρ 
ΤὈτουρῚ Βοσὰ δπυἐμΐηρ 18 ἀο0η)0 ΟΥ Βαϊ ὈΘαΣΙπρ Οἢ. [8 ῬΘΊΒΟΩΆΙ οοηηοτὺ οὗ 
Βοοχγαΐοβ.-------(ὅ.) Τί δέ---ἤλλο γε ἢ] 80. γώγνεται ἢ ὅτι. 8.0 ποιοῦσι 
8 ἦο ὯΘ ΒαρΡ!ϊθ4 ἴῃ 76 Α., οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀναμιμνήσκονται. (7.) ὁ μέλλων 
σοι δώσειν τὸ φάρμακον Ἡοἰπάογῇ Γοίοσβ ἴο {μ6 βίοσυ ἐπ Ρ] σοι (ΡῬΒΟοΙῖΟΙ, 
6. 86), ψΒθπ {86 δημόσιος οΥ ΘΧΘΟΙΟΠΘΙ, οα (86 οὐοαβίοη οὗ {86 ΒΌΡΡΙΥ οὗ 

Ῥοΐβοῃ ΤΆ]ΠΠ1ὴρ; Βποχί Ὀθέοσθ {86 θΟῪ] σϑϑομθβ ῬΒοοίομ, τϑίαβθη, [0 ῬΧΘΡΆΣΘ ΤΣΩΟΙΧΘ; 

ὍΠ]6588 ἈΘ τϑοοὶ γα ἔνγοὶνθ ἀγδοῆτηϑ8 ἴῸΣ [86 οχίγα σου ]0θ. ῬΒοοσίομ, Δοοογα!ϊπρ; 

ἴο {19 416, Δ8Κ8 ὁπ6 οὗ Ὦ18 ἔτ αΒ ἰο ὍΘ δὶ] ἔοσ {80 τρόπθυ, δααϊπρ, 1 ψγὰ8 

Βασὰ ἐμπαὺ ἃ τηϑῃὶ οουἹᾶὰ ποὺ ἀϊθ δὖ Αἰβθῃβ ψιμπουῦ Βανπρ ἴο ῬΔῪ ἴῸΣ 10. 

ΑοοοΙαρν, Ἠοίπάοχῇ βυδροοίβ {818 ΘΧ ΘΟ ΟΠΟΡ ἈΘΓΘ ΟὗὨ 8 ΒΙΤΏΣΔΥ ΤΩΘΓΟΘΠΑΤΎ 
τηοῦνο, ψἱ ἃ Ὑἱθν ἴο βᾶνθ Εἰτωβοὶῦ ἐσοῦῦ]θ. 1 [86 Ῥϑσβουι ψο 18 οδ θᾶ 

ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης 18 [88 8816 88 [86 τῆϑπ ὙῈῸ ἈΘΙΘ ΒΡΘΔΕΒ ἰο ΟὐἹθο, 
ΗθΠΘΟΥΡ̓Β ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ 1Β απ͵υδύ, Ὀθοᾶαβο [86 ταοῦνθ ταυϑῦ μᾶγθ ὈΘΘἢ ΟἿΘ 
οὗ Εὐπάπο88 1 Ο.Θ 80 τη 0} αἰοοίθβα 88 ἨΘ 18 τϑρχϑβθηΐθα ο ὍΘ ἴῃ 116 Ὁ. Ὁ. 

ΤῊΘ ὑπηρέται οὗ [89 Ἐ]ονοι (Χοη. Η6]16η. 11. 8, δ4) γαχθ οοσίαὶ ΠΗ] ΤΩΔΗΥ, 

δι ῬΙΟΌΔΌΙΥ οΟὗὨ ἸΔῈ} σταᾶθθ: τψὸ τοϑὰ οἵ ὁ ὑπηρέτης, ὁ θυρωρός (69 Ἐ1)), 
διηᾷ ἴπ [Π9 οταΐοχβ ὃ δήμιος. ΤΉΘΒΘ “610 ἀἰδδυοηύ ἱπάϊνι 818, 61 1880 Ὀαΐπρ; 

ἄτιμος ὶπ ἃ ἄθρτοθ Ῥογοπᾶ ἐμ οἴμβοιβ. ὁ μέλλων σοὶ δώσειν τὸ φάρμακον, 

ΜΕΘ. ΟΟΟΌΤΒ ΒΘΙΘ ἀπ ἴπ 117 Α. (απ ἀραῖῃ ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, ἴπ 117 Εἰ.) 
ΒΘ6 πὶ ἃ ῬΟΥΙΡΏΓΑΒΙΒ ὑο δ νοἱα (86 τϑρυ]βῖνθ ὕθστη δήμιος, 7αδὺ 88 ἔγοιη ὃ βίην 
ἐϑο!ἰηρ; ΡΙ]αἴο 4068 ποῦ βρϑᾶῖκ οὗ κώνειον, Ὀαΐ 868 {86 φοῖ »ηηϑάϊα, φάρμακον. 
Τὸ 18 ἐμουθίοσθ ῬυοῦδὉ]6 ἰμαὺ 8. ἀἸδσοπί οὔοίαὶ, βυθοταϊηαίθ ἕο {86 Ὀυμ ρα] 
ὑπηρέτης, 1Β ἈΘΙΘ τοξοιτοᾶ ἰο. Βαΐ, Θγθῃ ἴῃ [86 6886 οὗ 86 δήμιος Ὀοΐπρ, 88 τ7θ 

Ὀ6ΙΊονθ, ἃ ἀιβοσθηῦ Ῥϑυβοι ἔγοτα ἐμ6 ὑπηρέτης, 1ῦ 18 ῬΧΟΌΔΌ]6 [86 ταοῦϊγϑ ὑγὰϑ 

τὸ οὗμοχ, θνθπ ἴπ [9 Ὀγθαδύ οὗ (89 δήμιος, ἔμᾶπ ὁμ6 οὗ ᾿εϊ πιά πι688 ὑουγα τ 5 

Βοογαΐοβ, 80 ἃ8 ἴο ἀθινγοσ Ὠΐτη ἔγομα [Ὧ6 ρϑῖη οὗ ἀσϊηκῖπρ ἃ ἸΔΥΡῸΣ ροΐΐοῃ ἴμδῃ 

Ὑ78.8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ὅο Ργοᾶποθ ἀθαΐῃ. ΤῊΘ ἱποϊάθηῦ 15 τηϑὐϊοπθα Ὁγ Ρ]αο, ΡΑΙΕΥ 

ἔοσ [86 βᾶκθ οὗ ἀτδιηδίο οβδοῦ, ραυθν ὅο Ὀσίπρ' οὖ ΤΟΥ βίσοηρν {86 τοδίρτιᾶ- 

ἴοι ΟΣ ΘΙΘΟΙ Ά]Π 688 οὗ βοοταῦοβ.------(8.) οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν] Νοΐ 
ἐο ὕγίμφ στην δμοῖ ἡ ΠΜΘΉΟ6 ἐο ὅθαγ (ΌΥ νὰν οἵ οοππίογδοϊ ὁπ) οὐ ἐλὲ τρογλης οΓ 

ἐδ ροΐδοη. ΤῊΘ 086 οὗ οὐδὲν ἴπ ἃ Ῥγοι᾽ ᾽ίίοι 18 πούοσσοσίμυ. μᾶλλον, ἐ.6., 
τοῦ δέοντος, αυδ! γίπρ; θερμαίνεσθαι. Αοοοταΐπρ; ἰο αα]θη (ΧΙ. ὅ96. ἘΔ. 

Κύμη.), [886 οθδοί οὗἉ βυοὰ ϑχοιϊθθιηθηῦ σου] ᾿ᾶνθ ὈΘοπ 'ῃ ἔα νοῦν οὗ [0 ΤΟΤΘ 

ΤΑΡΙ δῃα ΘΔΒΥ ἀθϑίῃ : ἔῸΣ ἮΘ ΒῈΥΒ οὗἩἨ [86 ἈΘΙΏ]ΟΟΙ, ΟΥ παγοοίϊο (ψυχρὰ) ο]688 
οὗ ροΐβομβ: θᾶττον τε καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς θερμαῖς φύσεσιν ἐνερηεῖ, 
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ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ θερμαίνεσθαι μᾶλλον Τμ6 Εχθου- 
διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ τοποτ θκαῖς 

ῬΟΒ6Β ἃ τηοηΐ- 
, 

(τίοπ ανϑαΐϊηϑί φαρμάκφ' εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκάζεσθαι καὶ δὶς καὶ τ ρὶς ἀϊδραιδιίου, 

7 ἵψνειν Τ οὖς Τι Τ οιοῦτον {7 οιοῦντας. καὶ ὁ Σωκράτης, Ἔα, 85 ᾿ἰΚ6] ν᾽ (0 

ΤΟΠοΣ ἀοαί ἢ 

ἔφη. χαίρειν αὐτόν" ἀλλὰ μόνον Τ ὃ ἕαυτ οὔ 1 αρασ Κευα- τηοσο ραίηξα. 

ζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, καὶ τρίς. ᾿Αλλὰ σχεδὸν Ὁ οαταίο ΟΕ, 
μέν τι ἥδειν, ἔφη ὁ Κρίτων: ἀλλά μοι πάλαι πράγματα ζοατῖοοο το 

,. βρθοῖ, δῃ 
παρέχει. Ἔα αὐτ όν, ἔφη. ἀλλά ὑμῖν δὴ Τ οἷς δικαστ αὐὺς οπΐοτδ οἢ ἐπὸ 

ἀἰϊβουδβίοῃ. 
βούλομαι ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοι φαίνεται 

εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον 
64 θαρρεῖν μέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέ- 

ν 9 , "5 Ν , “ἃ 3 γιστα οἴσεσθαι ἀγαθά, ἐπειδὰν τελευτήσῃ: πῶς ἂν οὖν 
Ἢ ΝΥ σ ὃ" “ , δ , ΠῚ , δὴ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειρά- 

σομαι φράσαι. 
ΙΧ. Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς 

ἁπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδὲν 
ιὰ 9 ΛΝ,» [ Ἄ 9 Ἁ ’ ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἣ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι. 

Ἐ,. (4.) ᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδειν] τι 1Β αἰζδοῃ 64, ποῦ ἴο ἤδειν, Ῥαυΐ ἰο 

σχεδον, Ἰ1ἴκ6 ἔγγυς τι ἴῃ 6 Α. ΤῊ τϑϑάϊηρ; ἤδειν [88 Ὀθ6ῃ δἰξογοὰ ἰο ἤδη 

Ὀγ ἰδο τϑοϑηΐ ϑαϊΐουβ, οχοορύ Κὶ. Εἰ, Ἡθστώδηῃ, ἴῃ οὐρά ΐθποθ ἰο 8ῃ οὈβοσναξίοιι ἰπ 

ῬΒΟΩ͂Ι Τμ6χ., Ρ. ὅ0, ἜΘΣΘ [818 Ῥᾶβϑβᾶρθ 18 χποίθα ὙΠ [86 τ δά τ ἤδη, Ῥυΐ 
1016 μοῖρα ὦ 18 ἄπο ἕο 1, 88. ἴῃ Οἴου σϑβρϑοῖβ (89 ραββαρθ 18 τηϊβαυόίοά, ἀπ 

[9 ΜΗ. τὸ ἴῃ [818 ρ]δοθ υπδηΐτηουβ. Οὐοθοΐ (Νον. 1,6οΐ., Ρ. 214) ῬΥΤοΠΟυΠΟΕΒ 

ἀοθρούοδ!ν ἴῃ ἔδνουσ οὗ ἤδη. ΤῊϊ8 ΔΒ οὗ Οτἱΐο 8110465 ἴο Ὧ18 ραϊπῆ] ὁχ- 
Ῥουΐθπο6, Ραϊποᾶ ἃ ἔθ ἀδγβ Ὀθέοσο, ὑμαῦ ϑοογαῦθβ ὑνὰβ ἱτησηου 16. 

θ4 Α. (δ.) Κινδυνεύουσι γὰρ] “ὙΠοΥΘ 18. ἃ ἀδηρογ, ταϑἐ έηκα, ἐμαῦ ἐμ 
ἔσθ ἀδρίστδιΐβ αὐίοσ ῬΆΠ]ΟΒΟΡΒΥ ἃ1θ τπυϊβαπἀογβίοοα ὈΥ [π6 τοὺ οὗ {89 ψου]ᾶ, 
ΨΊΠΟΒ 4098 ποῦ ΘοΙμργθθπα ἐπμαὖ [ΒΘ] 5016 Βροπύδηθουβ βύμαγ 18 ΒΡ] Ὠγίπρ; 
διὰ Ποδίμ. ἀποθνήσκειν αἰ ἴογΒ ἔγοτη τεθνάναι 88 [86 ὑγαπβίξίοη αἰ ΒΌΣΒ ἔγοσα 
180 τϑβαϊηρ' οομα!]0η,, {ἢ ἔοστηου Ὀοΐπρ (86 δοὺ οὗ Ἑχηδποίραξοι, ἐμ6 Ἰδξίοσ 
{86 οοπβοαιθηῦ ΕὙἸθθάοσα. ΟἿοοσο᾽ Β νγ611-ἰχῆονσει σϑσβίοιι οὗ [λ9 τηαχίση (ΤΒο. 
Ι. 80, “ Τοία δαῖτα νἱΐα ΡΕΠ]ΠΟΒΟΡΒΟσΆσα, αὖ αἱὐ οογαΐθδ, οοτησηθηξαϊίο τηοσίϊβ 
6δβὲ) ψίνϑβ [89 80:80 ψίμουῦ [Π6 βι ]οὐγ οὗ [86 οτίρίπαὶ, ἐπιτηδεύω Ὀεΐπρ 
ΤΑΟΙΤΘ ὕμδῃ οὐηιμιθηΐαζίο, ἸΛΑΒΤΩΟὮ ΔΒ 1ὖ ΘΟΙΆΡΙΏ6Β Ὀοΐδ αϑρὶσαίοι πὰ Ῥ͵Σδοίϊοθ, 
διὰ 86 αἰ ποῖοι Ὀσδίνθθῃ ἀποθνήσκειν δα τεθνάναι Ὀοΐπρ, ον ]οοκοᾶ, 
ὙῈ [μ6 οχργοβείου ἐπιτηδεύω ἀποθνήσκειν, οοταρᾶτθ 81 Α. , μελέτη θανάτου : 
8180 Κ'δακβρ., Μδορϑίβ 1. 4, “Ηϑ ἀϊθᾶ 88 ομὸ ἐμαὺ μα Ῥθϑῃ δέμαίρα ἐμ δέ ἀραίλ. 
Ἑατίλοσ 1] υβίσ 088 οὗ [86 τηδχίτη πῃ Νούθ α. 



ῬΈΠΟΒΟΡὮΥ 

ἀοδογίθοα δα 

8 κίυαν οὗ 

»»}») ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, ἄτοπον δήπου ἂν εἴη προθυμεῖσθαι 
Α 9 Ἁ “Ἁ , Ν ἰς ὦ “Ἁ ΄»Ὁ ΄ Ἁ Α μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο ἢ τοῦτο, ἤκοντος δὲ δὴ 

ἴω δ ’ ΚᾺ δ 

Ῥορία, ἰος αὶ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι προεθυμοῦντό τε καὶ ἐπετή- 
6 ἃ Ἰοηρίης 

ἴον Ἐτοθᾶοια, δενον. καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας Νὴ τὸν Δία, ἔφη, ὦ Σώ- 
3 ’ [ή »ὉΝἭ ᾿ ’, 9 [4 ’ 

κρατες, οὐ πάνυ γέ με νῦν δὴ γελασείοντα ἐποίησας γελά- 
4 ον Ἄ Ἁ δ Ν 9. Ν᾿ “ 9 , 

σαι. οἶμαι γὰρ ἂν δὴ τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαν- 

Β, (4.) τοὺς μὲν παῤ ἡμῖν ἀνθρώπους] ΤᾺΘ παίαχαὶ νἱον οὗ ἐπ8 Ρ68-- 
ΒΔΩ0 15 ἴο υπάοχβίαηα ΙΙΤΏΤΑΪαΒ 88 ΒρΘΔΙΤρ ΤΩΔΙ ΠΥ οὗ Ὧ18 οουπίσγταθη αὖ 
ΤῊΘΌΘΒ 88 ἃ ρσοτσαϊπθηῦ ὑγ}06 οὗἩ {π9 νυϊρᾶς ταϊπα, ἈΠ8Ρ]9 ἰο τοραγὰ (89 119 οὗ ἃ, 
ΓΒΙΉΪΚΟΥ 88 οὗδοσ ἔμδη ἃ Εἰπα οἱ ἀϑαίῃ." Μοβύ οοχαησηθηΐδίουβ δοοορύ (Ὦ15 

γίονν, ὙΒΟᾺ 18 {μα} οὗ ΟἸγταρίοάοτιβ, πο τϑέθσε ἰο (89 φσόνοσν, Βοιωτία ὗς, 
1π ΘυἹάθηοθ οὗ {86 παρ ξπᾶθ οὗ {86 ΒΘΌΔΗ Ὁ ταϊτια, 88 οοσηρασϑᾶὰ τι [86 

Αὐἰδομΐδα, ἴον ῬΒΣ]ΟΒΟΡΒΙΟ Ρυσθυϊίθ. ΘΟΒΙ ΘΙ ΘΣΥΔΟΙΘΥ, ὨΟΎΘΥΘΙ, ῬΣΟΠΟΌΠΟΘΒ ἰἱπ 
ἴανουσ οὗ δποίθο. ΥἹΘῪ : ὑμδαὺ ΙΤΏΤΩΪΔΒ 18 Βρϑδιηρ, 88 8 Αἰδοπίασι, δπᾶ 

{δαῦ [16 56:86 18 :----ἰ Ὗ 611, 1861 ἔᾺΓ ἴσοτα [89 Ἰδυρηῖηρ τχοοῦ, 1 οἀπ ΒΑΙαΪν 
τοῖγαϊῃ ἔγοτῃ ἃ Ἰδυρα, ἔοσ 1 ΒΌΘΙ 18 {8 1464] οὗ ῬΕΠ]ΠΟΒΟΡΒΥ, γου, δὖ 1θαβύ, ᾿γίπρ' 
ὉΠᾶΟΣ Βοηΐθηοθ οὗ ἀθαΐῃ, βᾶνθ Ὀθθμ ΕἸΡΤ ΔΙ] ΒΙΙΟΟΘΒΒΙᾺ] 1 σοὺ Θπἀθανουχβ. 

ἽΜΌΓΘΟΥΘΙ, ΒοΙλθ ῬΘΟΒ]Θ βθϑῖὶ ἴο ὑπ 1π|ς, ἔτοτα {μον Ροϊηὖ οὗ νῖϑν, {πδὺ 1 15. Μ86]1 
ἀρβοσυϑα οἡ ἴδ ρᾶχὺ οὗ βυοῃ. ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΠΘΣΒ.᾽ ΤῸ ἐχυίῃ 1168 Ὀοΐτθοη. {8689 
δχίσθτηθθ ΟἹ [89 916 μαπᾶ, 1 18 ἀϊδίου] ἐο ΒΌρΡροβθ τοὺς παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώ- 
ποὺς ἴο 0 οἶμον ἔβδη 80 ΤΠΘΌΔΩΒ; δπᾶ, οπ [86 οἴμοσ μαπᾶ, ἄξιοι τοῦτο 
πάσχειν ταυβῖ, ἴῃ 1860 ταουα οὗ βἰσηταῖδβ, ἐπὰ 18 τοθδηΐτιρ ἴῃ (86 βϑηΐθημοθ 
Ῥαββϑὰ Ὀγ (86 Αἰμθηΐδηβ. ΤᾺΘ οἰδυβο καὶ ξυμῴάναι ἄν 18 ἴο 6 τοραγαθᾶ 88 
ἴσοσαι 'π Ῥαυθα ΘΟ} ΠΥ, δηθὰ (86 σϑὰὶ] τηθϑηϊηρ' 18 αἰτοοίοα ἀραϊηδὺ [86 
Αἰμιϑπίδηβ ἀπᾶϑν ἐμὸ ἀϊβρυΐθθ οὗ οὗ πολλοί. Βγ σῴᾶς, 88 18 ΒΒονγα ὈΥ (9 
ΒΘΑΌΘΙ (ΒΘ ΓΘ [89 οϑδβίηρ οὗ [86 “ ἱπαϊγϑοῦ βρθϑομ ᾿ 811ὁγ8 αὐτοὺς ἰο Ὀ6 Βυῦ- 
βεϊψαϊοα ἔοσ 10) 18 ταϑαπξ πού ἔμβο φιλόσοφοι, Ὀὰὺ [86 χϑϑὺ οὗ ἐμ9 που], σβο 
ἰδκθ ῬΕΣΙΟΒΟΡΒΘΙΒ δὖὺ ἐμοὶ ψοσζὰ, ἀπά γχῖνο ἰβοσὰ {μ6 . ̓θαχίβ᾽ ἀοβἰτθ---ἀϑδ. 
ΤῊΘ υ89 οὗἩ δοκεῖν ἰπ ἐμ9 βθῃβθ οὗ ἐλίμζ, ἀῃιὰ ἐμαὺ οὗ λελήθασιν ἴπ ροτβομδὶ 
ἔοστη, ἱπβίοδὰ οὗ λέληθε, σ ΙΟᾺ οοοΌχΒ αἴνοσσατάβ, Ὡθθα πὸ ο]υοί ἀαίζοη.------- 
(9.) καὶ οἵου θανάτου] ΤἸάθδο ψογὰβ, οχαϊ θα ἴῃ (86 ο]18 θϑάϊῥίομβ, Ὑγοσθ 
χοδίοχθα Ὦγ Ἠοίηάοχῇ ἔσοσα {89 ΜΆ8., διὰ ἔτοτα αποΐδἐοῃβ πῃ ΟἸγχαρί οάοστιβ 
δηᾶ θαι Πομυ8. ὙΥΟΙ δπα βοδγαῖάῦ ὑ1πκ ἔμοτα βρυσίουβ, θαΐ [6 Ὁ ἃΓΘ ᾿ϑοθϑ- 

ΒΆΙῪ ἴῃ οτὰο ἰο βμον ἐμαὺ Βοογαίθβ 18 πβίπρ' θάνατος ἴῃ ἃ ΒΘ189 αἰ οχϑηὺ ἕγοσα 
[μδῦ ἱῃ Θοϊάσαον 86. “1ἰ 18, 1 αϑῆττω, ἃ τωγβίθσυ ὕο ἔβθχη, οὰ τ μδῦ ῬΥΪ ΠΟΙ] 
[μ9 ἔσαθ ῬΒΠΟΒΟΡΆΘΙΒ ὈΟΐᾺ ἀρδβῖτο ἀθαίῃ δπὰ ἄθβοσνθ ἀθαΐῃ, ἀπά ψμδαὺ βοτὺ οὗ 
ἀοϑίμ (ἰ.9., ἀθ] σθσ8 06) (ΠΟῪ ἀθβοσυθ. 

ΣᾺ ΒΔ οβεϊτηδίο οἵ ἃ 116 οἵ ἃ ΤὨΪΏΚΟΓ, δοοογάϊηρ, [0 {Ππθ σα] ᾺΓ τηϊηᾶ, 18 ἰουπα ἰη 6ὅ Α,, 

ῬΟ]. 1. 829 Α., Χοπ, Μἴϑαι. 1. 6, 4. ΤῊ ρίοίατο οὗ {Π6 Ρ4]0-ζαοοα δίπάοπίδ ἢ πο φροντιστήριον 
Οὗ [86 ΟἸοπάκ, 8 [Π9 Ὀοδῦ ΘΟΠ ΤΠ ΘΩΓΑΓΥ͂ ΟἹ (818 ΡΟΡΌΪΑΣ ἱτηρτοββίοη ΟΣ, βορὰ. Απίέϊρ. 1146. 

Ἰ Οομῖρασθ ΡΙπίδγοι (46 θη, βοογ. ὅτδ Ἐ), οοπέοββίπρ ἀρχαῖον εἰς μισολογίαν ὄνειδος 
ΔΒ δἰιΔοίηρ ἰο ἰδ οου ΤΏ Θη, ΔἸ ΒΟ Ὧδ δδβοσίβ ἰμδὲ ἰδ τγαὰβ τψὶροᾶ ἀὐσαν ἰπ (86 {ἰπ)6 οὗ 

Βοογδίοβ, δ παΐης ἰο πο ἱροτγίϑηξ ρα ὈΟΣΏΘ Ὁγ (86 ὑνχξο ΤὨΘΌΔΩΒ ἴῃ ἐπ αἰβοπδβίομα οὗ {8:6 

Ῥηφάᾶο 
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΄ μὰ ’ 3 κἊἊ 9 δ ἰφὶ δ τας δοκεῖν εὖ πάνυ εἰρῆσθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας, καὶ, 
ξυμφάναι ἂν τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, 
Ψ “,ΧΨ ε - κ“ , -“ 9 
ὅτι τῷ ὄντι οἱ φιλοσοφοῦντες θανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὗ 
λελήθασν ὅτι ἀξιοί εἰσι τοῦτο πάσχειν. Καὶ ἀληθῆ γ᾽ ἂν 
λέγοιεν, ὦ Σιμμία, πλήν γε τοῦ σφᾶς μὴ λεληθέναι. λέ- 
ληθε γὰρ αὐτοὺς ἣ τε θανατῶσι καὶ ἡ ἀξιοί εἰσι᾿ θανά- 

ν ν ’ ἐ ε 9 ΜᾺ ,’ μ, του καὶ οἷον θανάτου οἱ ὡς ἀληθῶς φιλόσοφοι. εἴπωμεν 
ς ’ » , ε ΄»“ 9 ’ ’ 3 ’ 3 »’ . 

γάρ, ἔφη. πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις 

ἡγούμεθά τι τὸν θάνατον εἶναι; Πάνυ γε, ἔφη ὑπολαβὼν 
ὁ Σιμμίας. ἶΑρα μὴ ἄλλο τι ἣ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώ- 
ματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο τεθνάναι, χωρὶς μὲν 
ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ σῶμα γεγο- 
νέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖ- 
σαν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἶναι; ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ θάνατος 
ἢ τοῦτο; Οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο, ἔφη. Σκέψαι δή, ὦ ᾿᾽γαθέ, 
ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἅπερ καὶ ἐμοί. ἐκ γὰρ τούτων 

΄Ὰ 4. »Ὃ“ » 

Ὦ μᾶλλον οἶμαι ἡμᾶς εἴσεσθαι περὶ ὧν σκοποῦμεν. φαίνεταί 

Ο. (8.) τὴν τῆς ψυχῆς. . . . ἀπαλλαγήν] Ὑδίθ ἀοβηίξίοπ οὗ πρδΐ 
18 τηϑδαυιῦὺ ὈΥ ἀθαί 18 σίνϑῃ αἰθὸ ἢ Οοσρῖδ8, δ24 Β., οὗ, Οἵἷο. Το. 1, 9, “ ΤΙΒοΘΒΒαΒ 
ΔΠΪΤΩΪ 8. ΟΟΙΡΟΓΟ.᾽ 1π Ῥβουά. Ρ]υΐδτοι Ρ͵δο. ῬΆ]1], Υ. 26, 4. ψυχῆς διαχωρισμός 
18 8. ἀεβιηϊξοι οὗ ἀθδίῃ αἰεϊναϊοά ἴο Απᾶχδροχαβ.------(Ἴ.) ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ] 
ΒοΙ͂Του δηὰ βία] θδῦτα οταῖδ ἢ ἤ οἱ 89 δαἰμοτίξγ οὗ οὔἱγ ὑνὸ ΜΒ55. ΤῈ ἰοχί, 
Βουσονθσ, 1 18. ΒΕ ΠΟΙ ΘΕ ἀοίοπάἀθα ὉΥ͂ ΒΒ ΘΧΘΙΏΡΙοΒ δ8. Χϑη. (0. ΤΥ͂. 4, 
ρα μὴ αἰσχυνθῶμεν κιτιλ. {18 1ὲ ροϑοίδίο ἐλαί τϑ οδτι ὍΘ δϑβδτηϑὰ ἵ), δπιὰ 
πο ᾿ἰπἰσοάποοπ οὗ 8ῃ :πἰοστοραύννο Οὐηγωρσέέυιιβ “Ῥεϊιδογαἰέσιδ, 8448 ἴο {89 
Θια ΡΒ βῖβ, 8.8 ΘΧΟΙυἀϊπρ' ΔΩΥ ΟΣ ῬοΒϑὶ Β111{γ.---(9.) ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ 
ἅπερ καὶ ἐμοί) ὙΠ Θτθεῖκβ ᾶσὸ ἕοπᾶ οἵ το ἐθσαίϊμρ καὶ 'π ῬοΐᾺ ταθπαθοσβ ὁ 
8 ΘΟΤΩΡΤΊΒΟΣι, Ϊπ ΟΆ808 ΚΆΘ ΣΘ δ οὗἶμοσ Ἰδπρτιαρθβ 10 ψουἹὰ Ὧθ Βαροσῆυοιυβ, οἱ, 

, 6 Ἐ,., ὥσπερ καὶ---- οὕτω καὶ. 

Ὁ. (7.) ἱματίων διαφερόντον ΤΘ τηθηΐϊοι οὗ θη6 ραιτωθηίβ δια βῆ βϑ 
18. [11] οὗὨ Ἰῃύοσοϑῦ, 85 ἔουμα ἴπ ὑπ τησαία οὗ βοοχαΐθβ, τὸ σσοσθ ἐμ βδτωθ 
τρέβων Βυτητλοῦ ᾿απὰ Ὑ]ηΐοΣ (Χοη. Μοιη. 1. 6, 2), ἀπά τοπὲ Ῥαγοξοοίοᾶ 
ΔΙΏΟΠΡ ἃ ὈΘΟΡΪΘ Ὀθου αν Ηπ108] ἰπ ἐπ τηδίξοσ οὗ βαπᾶδ]8β.0. ΤῊΘ Ῥ]αίοπίο 
ΒΟΒΟΪαΣ βπιὰβ ἀθ]ρη ἱπ {86 ἱποϊάθη αὶ ὑουοθθβ ἱπέθσθροσβοᾶ ἰῃ ἐῃο Ῥ]δίοῃίο 
ἀϊδίορτιθ8, το Πρ, ἴμ9 Βοσβεὶῖμιθδθ οὔ ἰμ9 τῶδη, τῶοσθ θβρθοΐβ]νγ ἐδ 
ΝαΣΔΟΤΟΌΒ ῬϑΕΒαρθ ἱπ Οὐπν. 174 Α., ΜΏΘΣΘ οὴ6 οὔ Αρδίβοῃ᾽β σ'αοπίθ, 
ἯΟ Ἠ48 Ττηδθ ἈΪΒ ἈΡρΘΆΣΆΏΟΘ ΘΑΣ]Υ͂, Β8γ8, ἐμ ἴῃ οοταΐτιρ ἔο ἐπ Ῥαπααοῦ 
80 δᾶ ἀοβοσῖθᾶ δῃ οχίγδοσ ΠΑΥῪ ῬΒΘποσάθποι ὉΥ ἐμ ὙΑΥ, ὙὮΙΟΝ ἐαγχηοᾶ 
οαὐ ἰο ὈΘ ϑοοταίοϑ, τραδλοά αηά «ρραγίησ βϑαμάαῖδ (λελουμένον τε καὶ 

Ῥοβηϊείοι οὗ 

Ποδῖῃ 85 186 

Βορασζαίίοῃ οὗ 

1Π6 808] ἔτοῦλ 

1{Π6 Ὀοάν. 

Τπΐθ, Ὠοττ- 

ΘΥΟΥ, 5 (ἢ 9 

116-αἰὰ οὗ 

186 ῬΏΙΙοδΟ. 

ΡΟΣ, 



Ὗπο ῥ]οᾶ- 

δύγοΒβ οὗ [ἢ 

Βοᾶγν ρμαββϑᾶ 

ἔῃ του ον, 

δη ἃ ρΡτοῃοῦῃ- 

δα ποΐ ἰο 6 

ἐδ δὲ οἵ [Π 9 

ἔτιο ῬΉΣ]οδο- 

ΡΒΟΓ, 

94 ῬΙΙΑΤΟΝΙΒ 

Ἀ 

σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ τὰς ἡδο- 
Ἁ ἴω 

νὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων τε καὶ ποτῶν; 
’ ων 

Ἥκιστά γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Σιμμίας. Τί δέ; τὰς τῶν 
ἀφροδισίων; Οὐδαμῶς. Τί δέ; τὰς ἀλλαςτὰς περὶ τὸ σῶμα. 

΄΄- ἴω ἰφ᾿ Φ θεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσθαι ὁ τοιοῦτος ; οἷον 
ε ’, ’ ν ε χη Ν ΙΝ 
ἱματίων διαφερόντων κτήσεις καὶ ὑποδημάτων καὶ τοὺς 
ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σῶμα πότερον τιμᾶν 

κάᾷφν ’ ῳ ᾿ . " 2 ΄ σοι δοκεῖ ἣ ἀτιμάζειν, καθ᾽ ὅσον μὴ πολλὴ ἀνάγκη μετέ- 
ὑτῶν; ᾿Ατιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὅ γε ὡς ἀληθῶς χειν αὐτῶν; ᾿Ατιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὃ γ ῃ 

φιλόσοφος. Οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, ἡ τοῦ τοιούτου 
᾽ὔ 9 Ἁ Ἁ ω ἐὺ ἡλλὰ θ᾽ Ἂ ὃ ̓ πραγματεία οὗ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον δύνα- 

3 ’ 9 »ὉἪ" Ν Ἧ ᾽ν ᾽ν , θ ται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν τετράφθαι ; 
Ἔμοιγε. ἾΑρ᾽ οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆλός 

9 

ἐστιν ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὅ τι μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀπὸ 

τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον, ἅ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει.) ΕῸΣ ἃ στρ ῖο 
Ῥἱοίατο οὗ [89 11ἴ0, ἄγ685, δπὰ ἔοοα οὗ {89 Αἰμῃΐδη Ῥροοῦ, οοσηρασθᾷ σι [ΏΟ86 
οὗ {89 σομ, οοπϑαῦ Αὐἱβίορμαπθ, ΡΙαΐ. δ8ὅ---δ46.-----(8.) Τοὺς ἄλλους 
καλλωπισμούς] ΤῊ6 ὈΓΣΑΥΘΥΊΘΒ ἀπά ἔΟΡΡΟΣΊΘΒ οἔ ἄγαββ. Οομαρᾶχθ {86 ἰαϑίο! Ὁ] 
ΤΩΔΧΊΤΩ. ἴῃ Ἰβοοῦ. δὰ Ῥϑιιοηΐο. 6, εἶναι βούλου τὰ περὶ τὴν ἐσθῆτα φιλόκαλος 
ἀλλὰ μὴ καλλωπιστής. ΟἸΣταρίοἀοτυβ ΤΟΙΔΔΙΚΒ ΟἹ ὑπ ρτδάδι μη [ἢ 6 ΟΥΟΣ 
ἴῃ ΨἜΙΟΣ 8686 Ρ]ΘΑΒΌΧΟΒ ΓΘ ὮΘΓΘ 1πἰτοἀπορᾶ - 19 ἔμ686 ΟΣ ἅτὸ Ὀοΐἢ παΐαταὶ 
Βα ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ, οοα δηᾶ ἀτῖηῖ ; 29 [086 ΒΡΑῚ ΔῚΘ παΐυγα] Ὀπῦ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥ 
πο ΒΘΏΒ.Δ] 46] ρ}}8 : 89 [ῃ086 ΏΙΟΙ ἃτ6 ποθ Υ πδύαγαὶ ΠΟΙ ΠΘΟΘΒβδγΥ -- ΗΠΘΣΊΘΒ 
δθοαῦ [86 ρϑσβοῆ. (ΕἸ ΡΙου τ τηδᾶθ 8. βίτῃῖ]αν ἀἰνβίοη, οὗ, ΟἿο. Ἐπ. 1. 18.) 

Ἐς, (1.) ἀτιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ] ὙἸᾺΘ ρουτὰ οὗὨ δϑβοοίϊοϊβταη 18 Βθσθ ἃ 18- 
ΘΟΓΠΪΌ]Θ ἴῃ {πὸ ῬύΘΒθΠῸΘ οὗ ἰμο νοτᾷ ἀτιμάζειν : [80 ῬΥϊΠΟΙΡ]9 οἔ Τοάορθηάθμοθ 
(88 δπυποίαἑθα 1π ὑμ18 ῬΒδαρθ, 84 1 ἴπι Χρη. Μοπι.1. 6, 10, ἐγώ δὲ νομίζω, τὸ 
μὲν μηδενὸς δεῖσθαι, θεῖον εἶναι, τὸ δὲ ὡς ἐλαχίστων, ἐγγυτάτω τοῦ θείου) 
[88 ἴπ 1Ὁ ἃ ἐϊποίαχτθ οὗ βοοστ [μδὺ ΘΆ811 ἀθδρθπθά ἰηΐο [86 ᾿ἰγ]άπ688 οὐ Ογπΐο- 
ἴβτη, οαβτιρ᾽ 8 Π ἈΠ]Ονηρ᾽ ΘΥ6 ΟἹ [86 ΤΙ ΟῺ ὈΟὰΠί168 οὗ ογθαίίοῃ, δῃᾶ Ομ ]Π1πρ' [Π6 
ουἰῆονν οὗ Βυπιαπ «βδούϊομι (οοσρασγο [86 ὑχδαϊδίοιι τϑβρθοῦπρ' ΑΡΟ]]οάοσαβ, 
Νοίθ Α., στ [16 ἐχοαϊταθηξ οὐ (86 ταϊηϊβίσα οβ οὗ δθδοίύίου Ὁ. {μπ6 ᾿Ὠινίπθ 
ΤοΔΟῖοΡ, δὲ, δόμη ΧΤΤΙ, 1---8), ΤΏρΩΘ τθαβοπῖμρ οὐ ϑοοσαίεββ σϑρασάϊηρ δἰΐδο- 
ταϑηῦ ἴο Θδχύθσῃδὶ ὑβ1η 05, αν Ῥθθπ δα ἀοθαᾶ 88 Ρᾶ1Ά]]6] 1π ῬΌΤΡΟΒΘ, ὑμβοὰρἢ ἴᾺΣ 
ἔγοτα Ὀσθδίῖηρ [86 βᾶτηθ ον ρη688 οὗ βρίσιῦ, παῖ. [6 πτουὰβ οὗ ΟἸχίβε ἴῃ δ 
ϑϑστηοι οἢ 86 Μοππύ (δύ. Μαίίῃ. ΥἹ. 26--- 82). “᾿ΤΙΒ ΥῪ ΘΟΤΩρΑ Ίβοι ἂπ ΘΑΞΥ 
ἰδ δια, ΕἸ τ ἴο ἀθβρίβθ, θαύ ἴο οόπνθσβο τι ἢ Ἠθανθη---- ΤῊ 18 18 ποῦ θα ΒΥ. 

᾿θὅ Α. (4. τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις] ΟΕ, Ὠοΐθ ΟΠ 80 Ώ. (4. μηδὲ 
μετέχει] 8611. ὅς, ΟΥ, ποΐο οπ 81 Β. (6.) ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι] 
70 ὅδ ἴη ὦ ῬΔΑΉΜΘΥ α8 φορᾶ ὧ8 ἀθαά. ἘΟΥΒίΟΣ ΘΟΙΆΡΆΣΕΒ 86 βοῃἐϊτηθηῦ ἴῃ ΒΟΡΆ. 



ῬΡΗΖ“.0Ο. [ν. 65. 25 

τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφερόντως τῶν ἄλλων 
9 “ , Α “ι΄, (᾿ ’ “" 
ἀνθρώπων ; Φαίνεται. Καὶ δοκεῖ γέ που, ὦ Σιμμία, τοῖς 

λλ ΄-ὦ 9 θ , Φ δὲ ε δὺ “ , δὲ πολλοῖς ἀνθρώποις, ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων μηδὲ 
’ 9 “ἃ 3 με [οἱ 9 35. 9 ’ ’ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον εἶναι ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν 

ω ’ ε ἃ ’ “ὉὋ“) ε ΄ Δ ᾿ ΝᾺ 

τοῦ τεθνάναι ὁ μηδὲν φροντίζων τῶν ἡδονῶν αἷ διὰ τοῦ 

σώματός εἰσιν. Πάνυ μὲν οὖν ἀληθῆ λέγεις. Ἂς 
Χ. Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν; 

[έ 9 ’ἤ » ΜᾺ «Ἁ »ν 9 ἢ» 9.ϑ δ 9 ῪΝῃ πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἢ οὗ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζη- 
Β ’ Ν λ , 4 δ ἥ ὃ », τήσει κοινωνὸν συμπαραλαμβάνῃ ;; οἷον τὸ τοιόνδε λέγω" 

Ἂν 9 ’ ’ ΝΜ ΟΞ, ᾿ -“" 9 ’ ἄρα ἔχει ἀλήθειάν τινα ὄψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, 
ἢ τά γε τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν, ὅτι 

Απίϊρ. 1146, τὰς γὰρ ἡδονὰς Ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίθημ᾽ ἐγώ Ζῆν 
τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρὸν. Οἱ ἴδο οἶμον μαπᾶ, βοοζγαῦοβ ἰῃ ῬΆ110- 
θῈ8 21 Ο. τοἰα]ταῦοθ ὈῪ βροαϊπρ οὐ [Ὰ9 ταδπ οὔ ρίθαβϑυσο (λογισμοῦ στερόμενοςῚ) 
8.8 1 ν τη ρ' ΟΩ]Υ (86 119 οὗ [ὰ9 τ ]]υδοᾶ: ζῆν δ᾽ οὐκ ἀνθρώπου βέον ἀλλά τινος 
πλεύμονος ἢ τῶν ὅσα θαλάττια μετ᾽ ὀστρεΐνων ἔμψυχα ἐστι σωμάτων. 

(6.) ἡδοναὶ αἱ διὰ τοῦ σώματος εἰσινἿ Οὐοτάρϑτθ (89 Θχρσοϑείου, ἵνα 

κομέσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος, 2 Οοτ. Υ͂. 10.------(8.) φρονήσεως 
κτῆσιν] Ὑπὸ ψοσὰ φρόνησις, 80 ἱταροτίαπῦ ἴῃ [86 ῬΙαίοπίο ῬἈΪΟΒΟΡὮΥ, Β88 
10 Οχϑοὺ οοστϑδίλνθ 'π ἘΡ Βῃ. Τῇ τοί ασϑοὶς υσϊίοσβ 10 ἀθποῦθθ φγασίίοαῖ 

80η86, 88 τι Ατὶδὶ. ἘΠΕ. ΥἹ. ὃ, δα ὈΘΙΟΙρΒ ΘΒΡΘοΙ ΠΥ ο (λ9 ἀοτηδίῃ οὗ ΕΠ ΠΪΟΒ : 

Βοποθ Οἵοοτο (ΟΠο. 1. 48) ΟΧΡΓΥΘΕΒΟΒ 1 ὈΥ φγνάοηζία, ἀοβηΐπρ 10 88 γόγωηι 

οαρεϊοπάαγερη ζεσιοιαγιρηφμθ δοίοηζία, ἴ.6., ἃ Κποσϊοᾶρο οὗ νι ϑδὺ 18 ἀθβῖγϑ Ὁ]9 

ΟΣ οἶμοσ ψίβθ ἱπ 8 "πογαΐ ροὶϊπέ οὗ νίονν, 116 σοφία ΔΒ ἃ ἴᾺΣ ΜΔΘΣ ΒΘΏΒ6, Θπα- 
Ὅγαοίϊηρ, γογρς ἀὐνίπαγωηι αίφμα λιρηαηαγωρι δοίοηΐία. Τυι [Ὰ9 ῬΕΣΟΒΟΡΕΥ οὗ Ρ]δΐο 
679 ποί προ τγὰ8 οἰὐμοσ 1η 01] ΘΟ} ΠΥ να] οὐ Θἔ 1 0811ν να] .8}}16 (μαὺ ἀϊὰ 
τοῦ χοϑὲ οὰ [89 ΔΌΒΟΙαὐθ 8518, ἀθποτσηϊπιαύθα ὈΥ Ὠἴτὴ ἐμ Εἰἴοση δὶ Τθ88, ργμδη06 
18 ἀποααδὶ ἴο [86 ἴαϑὲς οὗ σϑργοβοηξηρ 10 : Ἡγίδαοηι 16 ῬΘΥΆΔΡΒ [86 Ὡθδγοδῦ δΡ- 

ῬΤΌΔΟΙ ἰο [δ0 ποίϊοῃ ΒΙΟΒ ἐδ ΘΟ 5 οὗ Βαυϊπρ ΟἸΘ᾽Β Ὀοΐηρ' δη 50], 80 ἴο 
ΒΡ6ΔΚ, ἐηἱοϊροίμαϊίοοα, ρυχὶβθα 80 88 ἴο Ῥθοοσθ Ῥὰσθ β'Ῥ᾽τῦ οὐ 1π{θ]] ρθη ο9. 

Β. (2.) ἄρα ἔχει ἀλήθειάν τινα ὄψις τε καὶ ἀκοή] Οὐ (86 να]ὰθ 88- 
βἰρῃοα ἴο 6 βδηῃβοβ ἴῃ (89 ῬΙδίουηο ῬἈΠΟΒΟΡΕΥ, 800 Νοίο Ε΄.-----(8.) οὗ ποιη- 
ταὶ ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν] ΒΥ οἱ ποιηταί ἈθτΘ 870 ταθδηῦ ἐμθ ΘΑΕΪΎ ΡἈ]- 
ἸΟΒΟΡΆΘΙΒ, ΨῈΟ ΡῬΒΙΠΟΒΟΡἰβοα ἱπ νοσϑθο, βΌΘἢ 88 Ῥασταθηῖϊάοθ, ΕἸηρθάοο]θδ, 
ἙΡΙΟΒάσταυβ," δηὰ {89 αἰτϑοῦ δ]]πβίομ 18 (ο ἃ ταυο!-τϑροαίοα η6 (πολυθρύλη- 
τον) οὗ [πο Ἰαίξου : Νοῦς ὁρᾷ καὶ νοῦς ἀκούει' τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά. 
“19 ΜΙηὰ ἐπαῦ βοο8 διὰ Μὶπὰ (μαΐ ὮΘΑΓΒ : 41] 6189 18 ἀθϑαῦ δῃὰ ὈΠπᾶ.᾽ Οὐτὰ- 

- ΟἹ ἴδο ΣΟΙΏΔΙΚΑΡΙΟ οἰθμγοη8 ἰὼ [Π6 ῬΟΘΙΣΥ οὗ ΕΡ ΟΠ ΑΙΤΗΌΒ, 806 ατοίσ, 1, δ07 ποία, 

4 Τηΐθ ᾿ἴπὸ οἱ ἘΤΡΙΘΠΑΣΤΩΠΒ ΒΘΘΙΏΒ ΔῊ 6080 οὗ πδΐ οἱ ΧοΠΟΡἢΔΏ68 γορατάϊηῃρ [μ6 Το ἐγ, 45 
4 ΑἹ] 6γ6, 811 ΘΆΓ, 811 ἐμοαφαί, Ὑιμουῦ ταδίοσίαὶ ἰπδίσαπιοιξ: οὖλος ὁρᾷ, οὖὗλος δὲ νοεῖ, 
οὗλος δὲ τ᾽ ἀκούει. 

0 



Το ἰη86- 

ΘΠ068 οἵ (Π0 

Ἑ χίοσηδὶ 

ΜΠ ΟΣ δ 

ἰηάἀνδηοοβίο 

186 ἰχὰο Ῥδΐ- 

ἸΟΒΟΡΒΕΣ. 

26 ῬΙΙΑΤΟΝΙΊΞΒ 

οὔτ᾽ ἀκούομεν ἀκριβὲς οὐδὲν οὔτε ὁρῶμεν ; καίτοι εἰ 
αὗται τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσθήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσὶ μηδὲ 

ΦᾺ ΑἸ 2 ἰμ ἕῳ ’, ’ ’ 
σαφεῖς, σχολῇ αἱ γε ἄλλαι πᾶσαι γάρ που τούτων φαυλό- 

» 955 ν 9 ἰφὶ ’ λ 4 ν ᾽ τεραΐ εἰσιν: ἤ σοι οὐ δοκοῦσιν ; Πάνν μὲν οὖν, ἔφη. Πότε 
οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας ἅπτεται ; ὅταν μὲν 
γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον ὅτι 
τότε ἐξαπατᾶται ὑπ᾽ αὐτοῦ. ᾿Αληθῆ λέγεις. ᾿Αρ᾽ οὖν οὐκ 
ἐν τῷ λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοθι, κατάδηλον αὐτῇ 

, ’, ΄ μά ’ ’ ’ ’ ’ γίγνεταί τι τῶν ὄντων ; Ναί. Λογίζεται δέ γέ που τότε 
’ ν ᾿ ’ 9. ἰφὺ »’ κάλλιστα, ὅταν μηδὲν τούτων αὐτὴν παραλυπῇ, μήτε 

ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅ τι 
μάλιστα αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, 
καὶ καθ᾽ ὅσον δύναται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἅπτο- 
μένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος. Ἔστι ταῦτα. Οὐκοῦν καὶ ἐν- 
ταῦθα ἡ τοῦ φιλοσόφου ψυχὴ μάλιστα ἀτιμάζει τὸ σῶμα 

. ’ 9 93 9 ω ΝᾺ Ἁ 9. ἃ ε ’ καὶ φεύγει ἀπ᾽ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γίγνε- 

σ 

σθαι; Φαίνεται. Τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὦ Σιμμία; φαμέν τι Ὁ 

Ῥᾶχὸ ΡΙηγ: ΗἩ.Ν, ΧΙ, δ4, “ Απΐπιο υἱἹάθσυυβ, δηΐτηο οοσηΐσαυα,᾽ οΐο.------(4.) 
καίτοι εἰ αὗται] ὙὨο ἀσρυχωθῃΐ 18 ἄτανστι ἔγοσι [86 ἀϊρτϊον οὗἨ [89 Ἐπτ δπᾶ 
Ἐγο. 1 (Διοθ0, [86 ΟΥΡΆΠΒ οὗἉ [Π9 πιοβὺῦ Βρ᾿ στ 8] ΒΘΠΒ68, ΟΟΠΥΘΥ͂ ἴο 1Β ΟὨΪῪ δῦ 

ῬΙδίο οοπβίἀογθὰ ἱπέθυϊοσ Ἐπον]θᾶρθ, τυ 1688 (σχολῇ) 11 {μ6 οἴοΓΒ, 
ΨΕΪοΥν ΘΟποθσπι ΟὨ]Υ (89 ἰδ Ώρ10]9 δα ΘΟΥροσθαὶ, ἀμ 8.0 πιάστου πὶ {πο ὲν ΒΡμθσθ 
οὗ ορογσδίϊοῃ, ΘΟΥΘΥ ἴο 8 γραξέέψ. ὙΘῦ, 88 τάθῃ ἱπβύϊποί νοὶ Υ οἷοθθ ἐμ ΟΥΩΒΏΒ 
Θνθῃ. οὗ [080 ΠΟ] θϑῦ ΒΘΏΒΘΒ, σι μθα (ΒΥ ὙΙΒᾺ ὕο ὑμίπΚ ἀΘΘΡΙΥ οΥ δϑρίτο ΠΟΌΙΥ, ἰδ 
18 τηδηϊοβί, δοοοχάϊπρ; ὕο Ῥ]δίο, ἐμαὺ ἔπ βίθῃιβοθ, δῃἃ 811 [8:6 ταϑοβίποσυ οἵ [δ9 
Βοάγ, ἃτθ Αἰπάσϑηοοβ ταῦδμοσ ἔμ8π 6108 ὕο {80 ΡΆΠΟΒΟΡΒΘΣ ὯΟ δβρίσϑθβ ὧο ἐδ9 
οοπἰοσαρ  δξοῃ. οὗ ἴδ Εἰξοστ 8] Τά 688." , 

Ῥ. (2.) δίκαιον αὐτὸ] ὙΒο ἰᾶθα οὗ Τυβέῖοθ ἴῃ (μ6 ἀρβοϊαίο, ψμΐοι, ῬΙδΐο 
ΒΑΥΒ, ἷἰΒ ἃ τοα γ, δη Θχ!βύθῃοθ, ποῦ ἀθεϊγοᾶ ἐμτουρὴ ἐμ. 6 ΒΘΙΒ6Β, ἔῸΣ ἔλθ γθ 18 πὸ 
δαοαπδύθ οουτϑιδενυθ ἴο 10 ̓ πὶ ἔμ9 που]ᾶ οὗ βΐθηβθ, Ῥαΐ ομθ οὗ ἔμ ὩἘπομαηρθδθ]θ 
ΘΒθΘΠΟ68 Οὗ ΤΠποιρῦ, ΜΆΘΩ ῬΙαίο ὑθτταθὰ 16688, τοραχάϊπρ μοῦ, βθ6 Νοῖθ 
Ὲ .------(9.) τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐσία] ΤΊ βρθδκ τορϑυάϊηρς 
Ἐμ6 ΘΒΒΘΏΟΘ, πῃ Ὀτῖθέ, οὗ 411 (89 οὗμοσς [ἄθ85, τυ βαίθοθνος ἐμ ϑββϑῆοθ οὗ δδοὶ 
ΤΩΘΥ͂ Ὁ0.᾽ ΤῊΘ ἀρροπᾶοὰ οἴδιβθ 18 δ Θρασχοβθβίβ θχρ]δπδίουυ οἵ οὐσία, ΜἘΪΟᾺ τγαϑ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ὕθττω ΠΟΥ ἱπίτοάποθα ἱπΐο ῬΆΪΠ]ΟΒΟΡΆΥ, ἀπὰ ὑμοσϑίοσο πϑοάϊηρς 
οχρδπδοα. Οἱ Μοπο. 72 Β., μελίττης περὶ οὐσίας ὅ,τι ποτ᾽ ἔστι, 

5. Οἡ [89 οχίγβοσαϊ ΠΑΥῪ ῬΟΥΘΡ οὗ Αδαίγδοϊίοῃ ροβϑοββοὰ ὈΥ βοογαΐβθ, φοραγθ ἐπ βίοσῃ ἰῃ 

ουν. 220; αἷδο, ΡΙαΐ. ἀθ αφῃ. θοοσ, 688 Ὦ, Ἐὰ 
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εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν ; Φαμὲν μέντοι νὴ Δία. Καὶ 
καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν; Πῶς δ᾽ οὗ; Ἤδη οὖν πώποτέ 
τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἢ δ᾽ ὅς. 
9 ϑ..ν»ν Ἁ ΜᾺ - Αλλ΄ ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφήψω 

9. Μ᾿ ’ Ν Ἁ ’ ’ ’ ε ’ αὐτῶν ; λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείας, 
3 ’ Ν ΄-ὦ Ἂν ενἷΝῬ ’ ε , ΄-ἷὦ 393. 9 Φ ἰσχῦος, καὶ τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ 

Ε' τυγχάνει ἕκαστον ὄν' ἄρα διὰ τοῦ σώματος αὐτῶν τἀλη- 
θ ΜᾺ φ. ον "ν ΕΥ ’ ε ων Α έστατον θεωρεῖται, ἢ ὧδ᾽ ἔχει: ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ 
ἀκριβέστατα παρασκευάσηται αὐτὸ ἕκαστον διανοηθῆναι 
περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ γνῶναι ἕκα- 

’ , “- εχ 9 4 ϑ.. ὦ φ ’ στον ; Πάνυ μὲν οὖν. ᾿Αρ᾽ οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο ποιήσειε 
’ ν ν ᾽ 9 Δ]; Ὁ ’ » 9,9 καθαρώτατα, ὅστις ὅ τι μάλιστα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ ἴοι ἐφ 

ἕκαστον, μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι 
δ6 μήτε τινὰ ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ τοῦ 

λογισμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῇ καθ᾽ αὑτὴν εἱλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ 
χρώμενος αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ εἱλικρινὲς ἕκαστον ἐπιχειροῖ 
θηρεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλλαγεὶς ὅ τι μάλιστα ὀφθαλμῶν 
τε καὶ ὥτων καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ξύμπαντος τοῦ σώματος, 
ὡς ταράττοντος καὶ οὐκ ἐῶντος τὴν ψυχὴν κτήσασθαι 
ἀλήθειάν τε καὶ φρόνησιν, ὅταν κοινωνῇ, ἄρ᾽ οὐχ οὗτός 

Ἐ,. (8.) μήτε τινὰ ἄλλην . .. μηδεμέαν) ΤᾺΪΒ ἱπβοτίϊοι οὗ μηδεΐφ 
δἴοτρ, ὙΙ ἢ τις, 18 ῬΡΆΣΔ116] ἰο βορ. 227 Β., σεμνότερον δέ τε... .. οὐδὲν 
νενόμικεν ; αἴ80 Επιν. ΑἸο. 79, ἀλλ᾽ οὐδὲ φίλων τις πέλας οὐδείς, ἴῃ ψ ΈΟΣ 
Ιαβὺ ρβδββᾶρθ τίς 88 ὈΘΘΠ ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΙΊΥ ἀἰδίασ Θά. 

66 Α. (2.) εἷλικρινεῖ] ῬτοθδΙν ἀοτὶνοα ἔγομι εἴλη, δωργλέ͵ ΔΒ δ, ἐοϑέρα 
ὃν διε ρδέ, ἐ.6., Ῥατο (οἴ, ἐμμθρ, δίοοιμη οἵ Βδοο). βία] θδῦτα τὶ οβ σι πουῦ 

(6 δϑρίὶσαίο, «πὰ ἀοτῖνοθ ἰύ, τ ὙΆΙΟΚΘΏθοσ, ἔγοσα εὔλω, ἐο γοἱϊ, οοπποοίζηρ; 
ἰξ ψίῖὰ ἐλ ποίδοῃ οὗὨ 8 ϑέϑυδ βορασαίπρ, τθξαδθ ὉΥ το] πρ'------(4.) θηρεύειν] 
ΟΕ 6606, θήρα, διὰ 116 Β., ὥσπερ κατ᾽ ἔχνη. Οἱ [9 :πεῖρδύ μα 815 ψοσὰ 

Εἶνοθ τοίο 19 Ῥυχσροϑθ οὗ ῬΆΠΟΒΟΡΗΥ ΦΘΆΘΙΆΙΠΥ, 88 ἃ ἸΟΗ͂Ὺ δϑρίταιϊου, 8060 ΚΕΡῚ 

Ὗ. Ηδυ οι Β Τ᾿ϑοΐυσοθ οα Μοίρα. 1. Ρ. 12. Τ1Τλϊΐο, δοοοχαϊηρ ἰο Ῥ]αΐο, γαῖ 
ἴο ὍΘ ΟΠ9 ΙΟπβ ΟἾδ89 δος Τταΐῃ (οἷ, 78 4.), διὰ δὖ [89 θα τωδῃ Ὑγ88 ΟΠ]Υ͂ 
φιλόσοφος, ἐλ6 λωρίον, ποῦ σοῴόσς, ἐἦ6 »οδδθδ8ον, ἀπῚ}] (86 ρατ ϊ ΐοπ τ τ}1] ἀϊν!ἃ- 
ἴῃς [9 ψουάβ οὗ βΒθὴ86 πᾶ βρίστιῦ ψγῶϑ ὈσΌκθη ἄονῃ ὈΥ ἀοαίῃ. Ἐσχθαυπθπὺ 
Δ] βίο ἀοτῖνοά ἔσοσα {80 τὺ οὗ μυπθτρ, ΟΟΟΌΣ 1π Ῥ]δίο : {86 τιοδῦ ἱἸτηροχίαπί 
ΔΙῸ, Γ,ΥΒί8, 218 Ο., Ῥαστηθῃ. 128 σ, δηᾷ ῬοΪ]. ΓΥ. 482 Β. Οἱ, βία! θαυ οἱ 
ΡΆΣΘΌ. 82 Εἰ. Οοπιρᾶσθ διώκω εἰ καὶ καταλάβω, Ἐξ. ῬΆΠΙΡΡ. 11]. 12. 

Το οὐὐμαγά 

, 9 ὨΒοβΑσΘ μοῦ 

1Π6 ΒΟΌΓΣΟΟΘΒ οὗ 

[8οδ6 ΕἾΟΣΏΔΙ 

Ιἄθδ5 τ ὩΪΟᾺ 

ΔΘ [86 60Π- 

Κορ] αἰίοι 

οἵὗ {86 ῬΗ110- 

ΒΟΡΒΟΣ. 
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ἐστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, ὁ τευξόμενος τοῦ 
ὄντος ; Ὑπερφυῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὡς ἀληθῆ λέγεις, ὦ 
Σώκρατες. 

ΧΙ. Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἔφη. ἐκ πάντων τούτων παρί- 
στασθαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, 
ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ ἄττα λέγειν, ὅτι Κινδυ- 

Β. (4) παρίστασθαι δόξαν τοιάνδε τινά] δόξα 18 ποὺ ἈθτΘ πρθᾶ ἴπ 
[86 ΒΡΘΟΪΔ] ΒΘη86 Ὁ ὈΘΑΣΒ 80 οἴὔνοῃ ἱπ ῬΙαίο (48 ἱὰ 99 4.), νἱἷζ., ὠμρυοβδίοῃ, τῶθσθ 
οΡἰπίοῃ σϑβέϊηρ' ὁπ ΔΡῬθασϑῃοοθ ῥσϑβθηὐθα ἰο [6 βθηθοθ, ορροβοᾶ ἰο ἐπιστήμη, 

ΨΈΙΟΒ τοϑίβ ὁπ [88 ἄθθροσ στουπᾶ οὗ ἃ Κπου]οᾶρθ οὗ {π6 1ἄθαϑβ. (Βθῃοθ 
ἐπιστήμη ἴπ 84 Β., 18 ομαγδοίοτίβοα 88 ἀθαὶῖτιρ τι τὸ ἀδόξαστον.) Ὑοῦ, ἱπ 
ἀοίδυ!! οὗ ἐπιστήμη, σἸΘτο ἐμαῦ Βῖρμον Ἐπου]οᾶρθ τὰ ποὺ γοῦ τϑδ βϑᾶ, οσ 
ῬΟΙΆΔΡΒ, ἐπ [86 ῥσϑβοπύ 119, τγὰβϑ ππιδίϊαί 8016, (ἀδύνατον ἢ παγχάλεπον τε, 
86 6.), ῬΙ]αίο δάτηϊί δόξα ἀληθής ἴο ὍΘ οὗ ἃ οοΐαίῃ ναϊιθ: οὗ 8180 
δοξάζειν ἴχ 67 Β., δὰ Τίμα. 87 Β., Τοῦ. 11. 6δ8 Α., 688 Β.- Ηδποθ 
ΟἸψγπιρίοάοτιβ ἀθβουῖροβ δόξα πὶ ἐμ18 Ῥϑββαρθ, οὐ τὴν κάτωθεν ἐρχομένην, 
ἀλλὰ τὴν διανοίας οὖσαν ἀποτελεύτησι' διττὴ γὰρ ἢ δόξα. 
(Οοσῖρασο {89 οοταρί παίδου ἰπ 61 Εἰ., διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν.) 
(8.) κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπὸς τι4}] ὙΤἸΆΘτΘ μ88 Ὀθθπ ΘΟπβί ΘΓ 019 γὰ- 
τἰ ον οὗ ορ᾿πίοπ 88 ἕο ἰμ9 οχϑοῦ ρυσροτί οὗ ἀτραπός. Μοβὶ οοτατωθηίδζοσε, 
[Ο]ονίπρ ΟἸγταρίοάοσιιβ, δοοορὺ ἰῦ 88 8ῃ 8] ]υβίοη ἤο 8π 81] ΘρΟΣ081 οοσητηδηαᾶ 
αὐἰτϊθυϊοα ἰο Ῥγέμαροσαβ, φεῦγε τὰς λεωφόρους. γί οι δοι, Ηθαβάο, 
δια Αδὲ, τϑ γίηρ 0. ἐμ 080 Ῥαββδοϑ ἴῃ ΜΈΣΟΝ γϑαδονέης 18 Θοταρατθα ἴο ἃ “ον, 
ΟἹ 8 γοσᾶ, Θμο]οΒοα ὈΥ Ἰορῖ081 Βθᾶροβ ἀπὰ ὈῬουπάδτιοθ (οὗ. 5.411}. ῬοΙΣο. 268 
ΟΔ), οοπιβίάοσ ἀτραπός ἴο τοΐοσ ἴο ἐμ ἱπυθβέϊραίάοι ἰπ {89 βοαυοὶ οὗἩ ἔπ Ὁ ΐ6- 
Ιοραθ. ΤῊΪΒ βὶιϊβοδίίοσι, ΟΎΘΥΟΣ, 18 ὕ00 ὩΔΙΤΟΥ͂, ῸΣ βοοσαῦθθ μ88 1ῃ υἱθν 

τοῦ ΤΊΘΥΘΙΥ 8 Ο]6 ο συιϊάθ Ηἴτα ἴο 86 ϑμὰ οὗἨ [89 ἱπνοβε ρδείοη. οὰ ΠΟ. ἨΘ 
δὰ οπίοσοά, Ὀὰ ὁπ ὑμαῦ τηϊρυὺ θα 811 ἔχὰθ ΤΣ ΚΘΟΙΒ, 886. γ76}1 88 ΗΪΤΉΒΘ61, 

οαΐ οὗ {0 ὙΘΑΙΥ Δ υτϊηΐ οὗ ἥἴἥθαβθο. ΘΙ ἰθστδομοσ οοπβίάοσβ Ποῖ ἕο 
Ὅὸ ἐμ18 ἀτραπός, οὐ ραξ οὗ ϑβοᾶρθ: Ὀαύ παίῃσαὶ Πϑϑία 8 ταίμος [89 ραΐο οἷ 
ἐδο σπᾶ οὗ {μ9 ἀτραπὸς ἔμαπ {86 ἀτραπὸς ἰἰ8618, ΨΆΙΟΝ ΒΘοταΒ ἴο Ὀ6 τποβῦ 
ΠΒΓΌΓΣΑΙΙΥ ΟΣ δἰηθα Ὁ Ῥοδίὰ 1 ἐμ ῬΕΠΟΒΟΡΆΙΟ Βθη86θ. Ὑὺχο ῬδΙΒ ἃσγθ {ποχθ- 

ἴοτο ἱπάϊοαίθα, ὁπ ἃ Βτοδᾶ Ηρ σαν, ον λεωῴόορος," πΒΘτο αἴσθησις οΥ ουΐ- 
νγατὰ Β6Ώ80 6818 ἐμ6 ΨΑῪ ; ὑμ6 οὗδμοσ ἃ Νδυτον ὝὟΔΥ οσΣ ἀτραπὸς, ψἘΘΤΘ λόγος 
8 ἔθ συΐϊάο, Ιοδάϊπρ; οαὖ (ἐκφέρει) ἱπίο [δ βραοίουβ “ΟΠΒαταραῖρτι οὗ Τ σαί, οὐ ἢ 
πεδίον ἀληθείας (Ῥμθᾶν. 248 Β.). Βορατάϊηρ ἐν τῇ σκέψει, Κ΄. Ἐ᾿. Ἡδτταδῖτι 
(6.68 1 Ῥχοϊθρύϊοα!γ, 88 17 ἐκφέρει εἰς τὴν σκέψιν, ΤΟ]]οννοὰ ὉΥ ἀπ ομ]οοίϊνθ 
ὅτι, οχρὶαἰπίπρ ἐμ τοβαὶὺ οὗ ἐμ18 σκέψες, Τὺ ΒΘΘΙῚΒ ὈΓΘΙΘΣΔ Ὁ], μουσθυοσ, ἕο 
τορατὰ ἐν τῇ σκέψει 88 ΒΠΡΙΥ ἀοβηΐπρ [9 τπαρηον ἴθ ΒΟ (86 λόγος 
οροσαΐϑθβ, απά ἰο οοπβίᾶθσ ὅτε 88 ἱπάϊοδίϊηρ (89 οϑμθα ΨΥ ῬΈΠΟΒΟΡΒΘΙΒ ταυβὺ 
Ῥοΐδκο ἐμϑιηβοῖνοβ ἰο ἐμ6 ἀτραπὸς τοξοστϑα ἴο. 

Ὁ Οοτητηδηίδίοσβ πᾶνο δάνογίϑα [0 βία ΠἸΑΥ ἱΠΊ ΠΟΙΟΠα ὙΥ (ἢ Βἰ ΠΣ] ΑΓ ἱπΠΔΘΌΓΥ, 85 ἰπ Ἐχοά, 
ΧΧΙ, 2; δι. Μη, Υ11. 18,14. Οοιμρατο ϑαγοῃ, Χ, 864, ου " Βοιμλίίᾳ γί." 
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’ ν 9 ’ ε Ν 9 ’ δ ἰφ ᾽ νεύει τοι ὥσπερ ἀτραπός τις ἡμᾶς ἐκφέρειν μετὰ τοῦ λό- 
' 9 “Ὁ έψ ν δ ὰ νΝ “ ν ἃ ἕν β γου ἐν τῇ σκέψει, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν καὶ ξυμπε- 
[ 3 ω ἴω, φ 

β φυρμένη ἢ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ τοιούτον κακοῦ, οὐ μή 
ποτε κτησώμεθα ἱκανῶς οὗ ἐπιθυμοῦμεν" φαμὲν δὲ τοῦτο 

Φ' ΝΛ 9 » ’ Ἁ Ν ε ." 9 ’ » Ν εἶναι τὸ ἀληθές. μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ 
σ -ο ὃ Ν ν᾿ 9 ’ ’ .. 4 δὲ » ’ἤ σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν' ἔτι δὲ ἄν τινες νόσοι 

προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν. 
5» 9 δὲ .» θ “ Ἁ , Ἁ ἰὸὃ “λ ἐρώτων δὲ καὶ ἐπυθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντο- 
ὃ κω Ν ΓᾺ » » ε: κα . σ᾿ Ν 
απῶν καὶ φλναρίας ἐμπίπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, στε τὸ 

’ ε 9 ῸὉὋ“ ΟΙ ἊΝ 5 9 ῪΝᾺ 9 Α “" λεγόμενον ὡς ἀληθῶς τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι 
εν 5 , 9 ὃ », 9 ὃ , )ι Ν ’, ἃ ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ 
στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἣ τὸ σῶμα καὶ αἵ 
τούτου ἐπιθυμίαι. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάν- 

τες οἱ πόλεμοι ἡμῖν γίγνονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζό- 
Ὁ μεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ σῶμα, δουλεύοντες τῆ τούτου θερα- 

’ ΝΛ.» ’ 9 ’ » ’ ’ ᾿ πείᾳ: καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ 
πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον. πάντων ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν 
καὶ σχολὴ γένηται ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ τραπώμεθα πρὸς τὸ 
σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητή σεσιν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον 
θόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύ- 

ε 95 9 φ ων 9 ’ 9 δ ἊΝ ς “ἃ 

νασθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ καθορᾶν τἀληθές, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν 
ὃ “ὃ Ψ 9 ’ ἰφ᾽ ν έδεικται ὅτι, εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσθαι, 
9 ’ 9 “Ὰ ΝἉ 9. Ὁ Ὁ Ὁ 4 9. ἃ Ν Ἐ; ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ 

Ο. (4.)) τὸ λεγόμενον] ὙΠ ΐ8Β Ἀέγταβθ βΘΠΘΓΆΙΠΥ ἱπίγοάιοθβ 8 ῬτοοῚὉ ΟΥ̓ 
αυοίαίϊοι ; Βοχθ, δῃ ἰξογαύΐοι οὗ ἃ οδγάϊηαὶ τσίποῖρ]ο.------(6.) καὶ γὰρ πολέ- 
μους] Οοταραγο Οἷο. Εἴη. 1. 18, “Εἰχ ουριἀϊαίάθυ 8, οἷα, ἀ1Β81414, ἀϊβοοχα 8, 
δὲν 06114 παβουμίυν.᾽ δι. Φατηθβ ΙΥ. 1. 

(2.) ἡμῖν ἔσται οὗ ἐπιθυμοῦμεν----φρονήσεως] ΤῊΘ αἰδοῖοι 
ἀαοίοα ὉῪ {δ6 οἰαυβο οὗ ἐπιθυμοῦμεν ἰπίοντγοπίπρ Ὀούνγθθα (86 ψοσῦὺ πὰ 108 
ποταϊεϊνθ, ἄτανβ φρονήσεως ἱπίο ἴμ6 ροπείῖνθ, ΤΏ ΘΩ ἵ βου! ̓ πδίαΣ. ΠΥ ὈΘ 

ἴῃ [89 ποχλϊπιββῖνθ. Ια] ν ̓πδίθῃοθ [ἢ ἌΡΟΙ. 41 Α., εὑρήσει τοὺς ὡς ἀληθῶς 
δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, Μένως κιτιλ..,) ψΒθτΘ Μένως ἰδ 

αὐϊχαοίοαά ὈῪ οἵπερ. (6.) δυοῖν θάτερον] ὙΠι6 ἀϊ]θταταδ ἰβ “ΕΣΡΒΘν 16 ἰΒ ποῦ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ἴῸΣ ΤΆΘΠ,, ἈΠἅΑ͂ΘΡ ΔΕῪ ΟἰχΟυτηΒίδΠΟΕΒ, ὕο δοαυΐτθ ὑτὰθ Κπον]θᾶρο, (πο ἢ 
ο886 Ιη8}:᾽8 ΒΊΡῊ δου [198 ἀτ6 8 νϑὶπ ὑμῖπρ',) “ ΟΥ, 1 ῬΟΒΒΙΌΙΘ Δ Βοσο (οἷ, εἴπερ 
που ἄλλοθι ἴκ 61 Β.), Ὁ ψ1}} Ὀ6 8Βο ΟἿ]ΥΚ δέου 86 ῥχοβοπὸ 116. [πῃ ἐμ 6 ψ80]9 

Ῥοδϑίῃ ἰ5 ποὶ 

ἴο ὃ6 τηθί 

ψὶ ἢ τορίη- 

ἱηρ, βίηοα ἰΐ 

6], γοσβίσοια 

βογυϊϊυαδθ ἴο 

{86 Ῥοάγ. 

ΤῊ ἰοδίαζοδ 

οὗ (018 βογυϊ- 

ἰπἀ6 Ροι- 

ἰγαγοά. 



ΤΏ ΟΧΡΔ"- 

δὶοπ οὗ ΚΟ - 

Ἰοάψο, δοιὰ 

1πογοίοσο οἵ 

Βδρρίῃβδ8, δὲ 
ἀραίῃ, ἀ6- 

Ῥοπαβ ομ πο 

ΤΩΘΑΒΌΓΟ οὗ 

ῬυΠΥ 6,» 

ἰαϊηεα ἴο ἰῃ 

1086 ργοϑοῃὶ 

16. 

90 ῬΙΙΑΤΟΝῚΞ 

, ν΄ 9 εν ε:...ν 49 Ν πράγματα: καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ ἐπιθυμοῦ- 
9 ’ 3 " ἵν , 3 ιὸ δ μέν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι, φρονήσεως, ἐπειδὰν τε- 

λευτήσωμεν, ὡς ὁ λόγος σημαίνει, ζῶσι δὲ οὔ. εἰ γὰρ μὴ 
οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν 
θ , Ἁ ϑ ὃ ὌΝ , θ Ν ἰδ , Ἄ λ άτερον, ἢ οὐδαμοῦ ἔστι κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευ- 

’ὔ ᾽ ον 9. θ εἐ " Ν ε ᾿ ἃ 

τήσασι' τότε γὰρ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἔσται ἡ ψυχὴ χωρὶς 
΄ω ἤι ΄Να 

τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ οὔ. καὶ ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν, οὕτως, 
ε » 3 ’ 9 ’ Ὁ 5959. 9Ὰ ν ’ ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅ τι μάλιστα 

“μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὅ τι μὴ 
΄Ὰ 9 ’ 59 ’ »ὉὍἭ ’ ’ πᾶσα ἀνάγκη, μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς τούτου φύσεως, 

ἀλλὰ καθαρεύωμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπο- 
λύσῃ ἡμᾶς" καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς 
τοῦ σώματος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε 
ἐσόμεθα καὶ γνωσόμεθα δι᾽ ἡμῶν αὑτῶν πᾶν τὸ εἱλικρινές" 

»“ δ᾽ 3 ἊΨ» Ν 5 μ ἃ »Ὰ ον ἴφὶ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ ἀληθές. μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ 

οὗ [818 ἀϊβοιββῖοι οὗἉ [8.6 ΘΥ118 δα ὑσαιηταθ]8 οὗ 89 ῥχοβοηΐ 118, ἔμοσθ ἰβ Ἰαΐϑας 

[86 Ὀ6]16[, ταῦ ἐξ 1Β ἃ ροβίυϊαίό οὗ Εϑάβοι ἐμαῦ ἔμοσθ τυυδὺ 6 ἀποίμοσ Βοθ 6 
610 [9 ΤΔΟΏ 0108 οὗ τλλῃ τϑοϑὶνθ ἃ ἔ116ν ἀθυθϊορταηθπί. 

67. Α, (4) ὅ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη] ΟΥ̓ 64 ἘΪ., καθ᾽ ὅσον μὴ πολλὴ 
ἀνάγκη ..------(δ.) ἀναπιμπλώμεθα] ΟΕ, 88 Ὦ., ἀναπλέα τοῦ σώματος. 
Τῃ Τλτηθὶ 1,6χ. ῬΙαὐ., ἀνώπλεως 18 ὀχρΙαϊηοᾶ Ὀγ μεμολυσμένος. ΟἿ Αὐτιο] ἃ Β 
ποῖθ ὁπ. ἀναπιμπλάμενοι ἵπ Τπυογά. 11. 61. ΟὈΙΏΡΆΣΘ, τϑρϑτγαϊτιρ᾽ ῬΘΒΕ 1606, 
ῬΙαί. Μοσ. δδ8 Ε',, ἀνεπλήσθησαν αἱ ᾿Αθῆναι: αἴ8ο Τὰνγ Ι΄. 80, “το 
ἀοϊπᾶάθ ἱσαρ]οίατ. (8.) δὴ ἡμῶν αὐτῶν] Ατιὶ ἱποίάθηξα! ῥοβέϊταοπν ἐμδὺ 
ῬΙ]αίο οοπεβίδοσϑᾶ [9 βοὰϊ] ὕο Ὅ6 [86 τηδῃ.-----(θ.) τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσω:] Το 
Ἰηἰτοάδυοίίοη οὗ ἔσως (οἷ, 61 Ο.) ἰΒ ἃ ταὶ οὗ Αἰἴ6 ρΡοϊιύθπιοθθ, ἴο δυοϊὰ 89 
ΒΡΡΘΆΣΘΠΟΘ οὗ ἀορτααίίδτα. ΟἸγταρίοἄοστβ ΒαγΒ ἰὺ ἱπαϊοαίοβ εὐλάβεια, οὐ [6 
οδυίίουβ σόϑοῦγο ΠΟ. 88 ἃ Ῥχγοϊοϊποηῦ ομασδοίοσιδίίο οὐ ἐδ9 ᾿ΑΟϑάθχηο8, 

(οὗ. ΡΙαι. Μον. δὅ49 Ἐ).) ἃ ἔϑαίΐυτθ ᾿πμοσι θα οσἱρίτ8}}γ ἔτοσα βοογαῦθϑ, ΑἸ ΒΟυΡὮ, 
ἴπ [86 Βρϑου]δίοηβ οὗ {πὸ Νον Αοδάθσην, 1 ψγβ οδυτιθα ὕο ΒΌΘΙ 8 ΘΧΟΘΒΒ 

ὑμαῦ τὸ ομαϑα ἐπὶ βοθρίϊοιϑσα ΟΣ ὩΪΉΤ]ΒΠη. 

Β, (1) μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ] μὴ οὐ ἰπίτοδιοοθ ἃ ποραίίοι ἱπ ἃ 
τοὶ ]ᾶον ἔοστη, ἀπϑπᾶον [86 ἱτωαρθ οὗ ἃ ἔθασ, δέδοικα Ἠοίπρ απδοχϑίοοᾶ. ΤῊΪΐΒ 
ῬΙαίοπίο τιαχίτη " 18 οὗνοπ αυοἰοα 1η Ἰαΐοσ Ὑεϊζθσβ, δΒ Ῥ] ἴσοι (Μοσ. 862 Ὁ.), 
καθαροῦ γὰρ, ἦ φησιν ὁ Πλάτων, οὐ θεμιτὸν ἅπτεσθαι μὴ καθαρῷ. 

(6.) παντός Ὶε μᾶλλον, ὦ ΣώκρατεοἬ ἀντὶ τοῦ Πάντως, Βυϊάδδ. 

Οὐοταρατο ἀκριβέστερον τῆς ἁπάσης ἀκριβείας, ἨΊρρ. Μα]. 296 Α.---(8.) κτή- 

᾿ ΤῺ ῬΥΙΠΟΙρ]6 οἵ “{ῖκο ἰο {ιἱκο,᾽ οα τ ΐοἢ [Π6 τηαχὶπλ 18 ἔουηα θα, ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ (86 Ηο- 
τηετίς (Οἀ. ΧΥ͂ΤΙ. 318), ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. 

67 



β 

ῬΗΖΌΟ. [(ν. 67. ᾿ 81 

ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ἧ. τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σιμμία, 
9 Ὁ 4 ᾿ 9 ’ ’ Ἁ ’ ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάζειν 

’ Ά 9 ἴω ΜᾺ ΕῚ 9 ΜᾺ ν 

πάντας τοὺς ὀρθῶς φιλομαθεῖς: ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως ; 
Παντός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 

ΧΙ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ταῦτ᾽ ἀληθῆ, ὦ 
ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ 
ἱκανῶς, εἴπερ που ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦτο οὗ ἕνεκα ἡ 

Ἁ ’ ἐὲ. ».» 9 ἰφὺ , ’ [4 

πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, 

ὥστε ἢ γε ἀποδημία ἡ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ ἀγα- 
θῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρί, ὃς ἡγεῦταί οἱ παρε- 
σκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένην. Πάνυ μὲν 
οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. Κάθαρσις δὲ εἶναι ἦρα οὐ τοῦτο ξυμ- 

[4 ν ’ 9 ΄ὉΝ ’ ’ ἢ ’ 

βαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν ὃ τι 
, 9.ϑ Ἀ ΝᾺ ’ ᾿ ᾿ Ἁ 929 9 ἃ μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν 

ε Ἀ , 9 ἰφὶ ’ ’ ’ καθ᾽ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί 
ΛΑ» ’ὔ ν 9 δὼ δ νΝ ν 9 “Ἂ τε καὶ ἀθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ 

νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυο- 
μένην ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος; Πάνυ μὲν οὖν, 
» 4 ΝᾺ δρἤἢ , 9 ’ ’ Ἁ 

ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνατος ὀνομάζεται, λύσις καὶ 
ων 9 Ν ’ ’ ’ὔ 4 δ᾽ φ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος ; Παντάπασί γ᾽, ἣ δ᾽ ὅς. 

’ ’ 3 » ΄ . ΜᾺ 9." ’ Λύειν δέ γε αὐτήν, ὥς φαμεν, προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα 
Ἀ ’ ε »Ὃ“ᾳ 9 “ , Ν ’ 393. ἃ καὶ μόνοι οἵ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ 

τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς 
9 ᾿, ’ Ἄν ΝΑ [4 9 ΜᾺ ν 3 9 σὺ ἀπὸ σώματος, ἢ οὔ; Φαίνεται. Οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ 

σασθαι τοῦτο οὅ ὗ ἕνεκα] Ου ἔδο Αοσϑὺ Σπδίοδα οὗ [86 Ε᾿αἶτισο [π., τ ΙΟΝ 15 ΤΆΟΣΘ 

οοσάσαοι δΐοσς ἐλπίζω, ὑπισχνοῦμαι, οἴο., Β͵οΙαὶ σϑυλδσκα (Βομαξ. ΑΡΡΆζ:. 
Τομαοβίι. 1. Ρ. 206), “ 851 δουϊβίιιβ ρου λίαν, ΤῸ8 αὐλτάν!8 ἑαΐατα, οὐ Πάμοΐα οϑν ες. 
ῬοπῖξαΣ, αὖ, ααἱ 16 ἸΙοαυδίατ, Βιρηβοθί, 5101 ἔα οοχῦο Ῥουβυδβασι 6886, αὐ δὶ 
Ὑ61 ΠΟΟ ἔρ80 ἰδθιωροσθ Βαὺ νοὶ ἔδοίδ Ἶδπὶ βἰὐ.,᾽ Τί 18 ἀου Ὁ], μοΎγοΥοσ, 1 Βα ἢ 8 
αἀἰδεπιοϊξοτι ὁδὶ αἰνγαγθ Ὀ0 ἀἰβοθττιθᾶ : Θοταρδτθ [λ9 ἕπτθθ οοπδέσιοίίομ οὗ ἔλπό 
ἴῃ 68 Α. 

σ., (4) Κάθαρσις δὲ εἶναι οὐ τοῦτο ξυμβαίνει) Οοπίτδρί 744. » ἜΠΟΙΘ ξυμ- 
βαίνει ἰΒ ᾿υβοᾶ ΡΌΓΘΙΥ ἱτρθσβομβ]ν.---(7.) συναγεέρεσθα τε καὶ ἀθροίζεσθαι] 
Ηοσο ΟἸγτηρίοάοσυβ (ρ. 86) ρῖνϑβθ ΨΥ ὕο ταγβίϊοίβτα, απὰ βπᾶ8, Ὑ ΣῪ ἀπηθοθβ- 
ΒΑΙΊΥ, ἴῃ [18 ΘΧρχθηβίουι, ἃπ δ] υβίοπ ἴο ἔμ Οὐραῖο ἀοοίχπο τορασάϊηρ ἐμ9 
ἀϊβοοχρέϊοπ οὗ Ἰϑϊοηγβιβ ὃν (86 ΤΊ ΔΏΒ δπᾶ ΒῚΒ σϑβίοσαίίουι Ῥγ ΑΡρο]]ο. 

Ὀοδίδ ἰ8, 

,. ̓ δοΓΕίοΓΘ, 

Ῥυΐ ἴῃ 6 ἀ6]}- 

ΤΟΥΆΠΟ6 ἀ6- 

ἰγοὰ ὉΥ [ἢ 

{τὰῦα ΡΏΪ1ο- 

ΒΟΡΒΘΣ. 



209 ῬΙΙΑΤΟΝΙΞΒ 

Βγδο ΡΟΣ Ὁ ω " »» ὦ ’ 2 ε Ν 9 

Βγίμορονος ἔλεγον, γελοῖον ἄν εἴη ἄνδρα παρασκενάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν 
“οή ῳ 9 , Ψ - ’ σ - Ν 

Τόν, τοδῦγ, Τῷ βίῳ ὅ τι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῆν, κα- 
ποῖ ῬΒΙ]οβο. ῳ 9 σ΄- ᾽ 4 - φ λοῖ . Π ΝᾺ 

φορβοα μανὸ ἼΓΕυθ᾽ ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον; Πως 
ΘΣΟΟΣΩΘ [ἢ »- ’ ε κι 

ογοορο τὸ δ᾽ οὗ; Τᾷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσο- 
το ἢ ΤΟΤΘ 4, 3 θ , ελ, Ἂ Ν ΩΝ θ , ν τ᾽ 

πιο τοῦ φρῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἢκισ 
ἕ ἴω ᾿ Ρ 9 Ἁ 

μορίιετο, ὃν αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ γὰρ 
186 ἀϊνίῃθ - - ον Ἢ ᾽ 

ἀροίτοοέΡε- διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ καθ 
Ο Νὰ »’ » », 

μον Καοντ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ γιγνομένου 
“ ΝᾺ δ Δ 9 ’ » 3 

εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἰη, εἰ 
. , μὰ Ν 

μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν, οἷ ἀφικομένοις ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ 
Φ , 

βίου ἤρων τυχεῖν: ἥρων δὲ φρονήσεως: ᾧ τε διεβέβληντο, 
«“ 4 ’ Ν 

τούτον ἀπηλλάχθαι ξυνόντος αὐτοῖς; ἢ ἀνθρωπίνων μὲν 
- 4 ’ .ν 

παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων ἀποθανόντων πολλοὶ 

Ἐ,. (6.) εἰ γὰρ διαβέβληνται----τιῷ σώματι) 1 ἐδον αγ6 ὁποδ αὐ ομηεέψ 
«οὐδ ἐδ6 δοῦν. διαβάλλω ἨδΔΒ Ἀθτο 18 οχίρίπδὶ τωθϑαπίηρ ὅο ρωέ αϑωυμᾶδθν, ρωξ 
σὲ οηρητέν «οὐδ: ἈθτιοΘ (8 ὈΥΑΙΠΑΥΥ παθϑηΐηρ,, ἕο αοσθθ6.-------(7.) τοῦτον δὲ 
γιγνομένου εἰ φοβοῖντο] τούτου τοῖοτθ ἰο ἐμ8 ψῈ0]6 Ῥγϑοθᾶϊπρ' οἰδιβθ. 
Ηοἱπᾶοσ ΣΑΣ ΚΒ ὁ ἐλ 9 ἴπγθθ ὁοουστομοοϑ οὗ εἰ, [80 γϑὺ Βοΐῃρ' δῃ δββυσηρίϊοσι 
δατολ ἐθα ΞΞΞ φωσμαοφωέάοηι; [Ὧ6 βοοοπᾶ (εἰ φοβοῖντο), δπι ογάϊπιδυυ ᾿πιϑέδποθ οὗ 
ἘΥΡΟΙΘΕΙΒ ΞΞ δὲ ; [89 ἰδἱτὰ ἃ ἕασίμοσ οχραπδίίοη οὗἨ [185 Ἐν ΡοΙ 6818, τορϑαϊθα 
ὉΠῸΘΟΣ ἃ ὩΘῪ ἴοττη, ἴοσ ἔθ βακὸ οὗ ἱπογϑαβϑᾶ ἐπι ργοθβίσθηθθθ. Οὐθοὺ (Νον. 
Τ,6οοῦ. Ρ. 102) ψου]ὰ σχρύπρο ἔπ βοοοπᾶ εἰ 88 8π ἰηὐοσροϊδίίου, Ὀαΐ {μ6 ἀἰθοτ- 
6106 οὗ πηοοαϑβ πθϑορβδιίαύθϑ [9 τορι οι. 

68. Α. (8.) ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν) “ ΟἸ͵οοίΒ οὗ αβϑοίίοιι ἐμαὺ 
ὝΘΙΘ ΤΙΊΘΤΘΙΥ Βυτηδη,᾽ Ορροβοᾶὰ ἰο Θεῖα παιδικά, ἐ.6., ῬΆΣΟΒΟΡΕγ. (Βοἰπᾶοτέ 
ἡΠυθίχαϊοβ Ὀγ Θοσρίδβ 482 Α., φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ παιδικά,) βσοι ὑσαδἑ οι 
ΔῚΘ τϑοστοα ἴο 88 [ἢ ζ:ΟῚΡ οὗ Ἰθρϑῃ 8 βροόῖζοα οὗ ἱπ ον. 179 Ὦ.., νίχ., [86 

Ἰονϑ οὗ Α]οεβϑίϊβ ἕο Αἀχηϑίαβ, ΟΥΡμθὰβ ἴοσ Εϊασγαϊοθ, ἀμ ΑΟ}11168 ἔοσ Ῥαίσζοοϊιβ, 

8}} οὗ Ὑοσα σοσθ ὙΠῈΡ, ἔγοσα (9 Ῥόνο οὗ αϑδοίίουι, ἰο ἀθβοοπᾶ ἰο Ηδᾶθϑ. 
ΤΊ ἴθ ψοσίδν οὗ ποίϑ ὑμαύ, ψ Ὦ110 [86 ὑσϑαϊοη8 οὗ υἱούοσυ οὐὸσ ἀθαίῃ Ὀγ (86 
Ρονοῦ οὗ Ζουθ δτθ ὑπ δἰ]υαθα ἰο, ἔμοσθ 'β ἼῸ τϑἔθγσθποο ὑοὸ {86 πυμιθσοὰβ 
61488 οὗ βίτηῖαν ὑσδα  10}}8 τοραγαϊηρ ὑΠ6 Ρόνοσ οὗ Ῥοέριοἐίδηι, Υϑβυϊ το ἴῃ 561- 
ΒΘΟΣΪΉ06, δι ἢ 88 ἐμεῦ οὗ Οὐάτιβ ἀπά ΜΙΘποϑοθὰβ ἴπ [86 ῬΒοϑηΐββο οὗὨ Ἐπτιρι 98. 
ΟΥ̓ ἐμ τῆοσϑθ ΠΟ0]9 δπᾶ οοτιβίγαϊ ἶτρ᾽ 018488 ΟὗἨὨ ὑθβε 168, Ὡδτηοὶγ, ἐμαὺ οὗ 561- 

ΒΔΟΣΊΒΟΘ 01 ἐδ Βαῖκο οὗ 7υ μέλ, [8616 18 Ὡο τηϑποι ἴῃ {818 Θῃυχηθγδίίοσι, 1π88- 
ΤῊ ῸΟὮ 88 [86 σαί ϑχϑτηρ]ο οὗ [86 Βα θ γγἃ8 ΟὨ]Υ ΠΟῪ Ὀοΐπρ' ρίνϑη ἰο {86 νοχϊᾶ 
ἴπ (86 ΑἰΒοηΐδη Ῥσΐβοι ὈΥ [86 Βρϑδκοσ οὗ [μ086 ψοσάβ. 

» ΤῊ ρτοδίηῃοββ οὗ (πὶδ ῬΟΥ͂Σ οὗ παδίῃσαὶ δἴθοϊίοι ἰ8 δοκῃον αὐ κεὰ πῃ ἘΡ. Βοπι. Υ. 7, 
ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. 

θ8 

“ 
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δὴ ἑκόντες ἠθέλησαν εἰς Αιδου ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγό- 
΄-Ο 9 ’ὔ σι ΛῪ ,  κῷῳ 9 , 

μενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς τοῦ ὄψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν 
, ’ [έ δι» ἌΝΨ ϑ Ὁ Ἁ καὶ ξυνέσεσθαι: φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ 

λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι 
9 4 ϑ 4 {7 ’ ἊᾺ 39 ν 9 ’ ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἣ ἐν ἔΑιδον, ἀγανακτήσει 

3 ’ ν 9 νι 4 2 , »ν [4 

Β τε ἀποθνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος εἶσιν αὐτόσε; ἰοΐεσθαί γε 
,». 935 ἌΧ 943 ΔὋὮἃ Δ. ε “Ὁ ᾽’ “ὃ ΙΝ χρή, ἐὰν τῷ ὄντι γ᾽ ἢ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος: σφόδρα γὰρ 

αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐντεύξεσθαι 
’ 3 9 ἃ 2 σὰ 2 ο κι ὦ » ᾿ ΕΣ 

φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅπερ ἄρτι 
9 “ 

ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν αλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν θάνατον 
ζω 3 ὁ τοιοῦτος ; Πολλὴ μῶντοι νὴ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. , 
ΧΙΠΠΙ. Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο ἀν- 

ὃ νΝ Δ Ἅ [ὃ 9 »ᾳ- ’ . ΝΆ 

ρὸς ὃν ἂν ἴδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, 
ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος ἀλλά τις φιλοσώματος; ὁ αὐτὸς 

Ο δέ που οὗτος τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλό- 
ν Ν ν 4 Ἄ 3 ’ ’ » 

τιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἀμφότερα. Πάνυ, ἔφη, 
» ῳ ε , 4 Ξ. δ΄ Ψ Ψ. τὶ , 3 ν,. ε» ἔχει οὕτως ὡς λέγεις. ᾿Αρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία, οὗ καὶ ἡ ὀνο- 

Β. (4) ὅπερ ἄρτι ἔλεγον ΤῊΪΒ τϑέθσβ ποῦ ἴο {86 ργϑοϑᾶϊῃρ, οἴδυβθ, δυὺ 
ἴο οὐ πολλὴ ἀν ἀλογία εἴη, τοροαίθα ἔτοτα 67 Εἰ.-----(7.) τοῦτο ἀνδρὸς 
ὃν ἂν ἴδη.) ὃν ἂν ἴδης 18. [80 ΘχρΙαπαίίοη οὐ τοῦτο, ἀπ ἴ8 (0 Ἐθ 
ἐσϑηβἸαὐβα 88 1 ἐὰν ἄνδρα ἴδης.----(9.) οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλόσοφος ἀλλά τις 
φιλοσώματος] ἄρ᾽ ἦν, ἂΒ ἨροϊπδοΙΕ βηονβ, 18 οὔὔθπ 864 ὕο ΘΧΡΧΊΘββ, ποῦ ἃ 
οομαϊθοι ΟΣ βίαίθ πθοθββαυν μαϑέ, Ὀαὺ ἃ ργδβεηῦ οοπάϊδίοιι, τι ΈΪΟΘΒ ὁπ 

ἨΔ8Β ΟΟΙΩΘ, ἰμσουρ βοὴθ ρμαβδέ ὀχρογίθηθθ, ἴο ὍΘ ἀἰβρίθαϑθα. ΟὈσΏρΡδσΘ 
ΤΆΘορπ. 700., Πλήθει δ᾽ ἀνθρώπων ἀρετὴ μία γένεται ἦδε Πλουτεῖν" 
τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν ὄφελος. ΤῺΘ ργοίοπαοα ΡΠ Σ]οβορμον (οἴ, φιλό- 
δοξος, ῬοΙ. Ὑ. 480 4.) βῃονγβ Ηἰτηβθὶῦ ὅο Ὀ6 πὸ ΡἈΣ]ΟΒΟΡΒΘΊ, ᾿ξ ἈΘ 18 δἴγαϊὰ οὗ 
[δα ὙἜΙΟΘᾺ 18 (86 ΡἈ]]ΟΒΟΡΒΘΧ Β βύυα ν᾽ ἀπά ἀ681τ6---Ποαίῃ : ΒΘ 18. ὑχονϑά πού ἴο 

9 1οα Ὀγ Εδάβου, θα ὈῪ {86 Ιοὐσοῦ πδίατο (τὸ σῶμα), ψἈϑῦμοΣ ὑμαῦ βαθ]οοίζοη 
Βθονν 1861} ἴπι ἐμ το σϑραΐδθ]θ ραγβαῖΐδ οὗ Βοποὺς (φιλότιμοφ) ΟΥ ἴῃ [Π0 πιοτὸ 
ἀοϑθαβίῃς ρατβαΐξ οὗ τιοποΥ (φιλοχρήματος), ὈοΐᾺ οὗ ΜΟΙ. Ο185888 ταὶς ἀπάθυ 
Ἐ80 πδπιο οὗ φιλοσώματος. Τη 82 Ο. Ψ11 Ὀ6 ᾿ουπᾶ ἃ Β᾽τα1] 7 ΟἸΒβ᾽ Πα οι οὗ 
οδΒασχδοῖοσ, στουπάθα οα {μ9 ῬΙ]αίομπίο νου οὐ [89 6] δπχθαΐβ οὗὨ {16 οοπιβυ οι 

οὗ Μδῃ, τορδγαϊηρ; ΒΊΟΣ 860 Νοίθ 1. 

Ο. (2.) ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἀμῥότερα] 1.6., " ἘΛΙΒΘΣ ὑπο. 0Π6 ου 

οἴδοσ οὗ {8686 ραββίοῃβ, ἀπ δχϑιαρὺ ἔγοτη. ἐμ9 οἴμοσ, οὐ ἀπᾶθν [89 ῬΟΥΤΟΡ οὗ 

Ῥοία ἰοχοίμοσ. ΤῊΘ ἀγρυταθηῦ ἔμ6ῃ ρΌ08 οα ὅο βμον, ἰμαὺ [89 ΡΒΠΟΒΟΡΒΟΥ 18 

ποῦ ἕο ουἱλναΐθ οπθ νἱσίαθ δῇ [89 Θχρθῆβθ οὗ δποίμον, ἐμαῦ ἈΘ 18 ποὺ ἴο Ὁθ 8 

ΤΑΔῚ ΙηΔ6 ὉΡ οὗ Βῃχϑὰβ δηᾷ ραΐοῃϑ, θαὺ ἴο ῬΟββ688 (89 11} ῬαΒΟΡΙῚΥ οὗ νἱχίαθ 

᾽" 

ΧΩ 



Το νἱγίαο οὗ 

πΠ0 πι888 οὗ 

ΣηοὨ οοηῖγαδί- 

οὰ ἢ 86 

ψϊοἢ }5 106 

ἀοδῖτο οὗ 186 

ῬὨΣΙΟΒΟΡΏΘΣΘ. 

924 ῬΙΙΑΤΟΝΙΞ 

’ 9 , ΝΆ ν ’ , », μαζομένη ἀνδρεία τοῖς οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσή- 
κει; Πάντως δήπου, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη, ἣν 

Ἁ 9 λ» ’ ᾽’ νν Ἁ Ν 9 

καὶ οἷ πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιθυ- 
’ ..59 ΝᾺ 9 9.9 ’ 4 Ἁ ’ 3 

μίας μὴ ἐπτοῆσθαι ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἂρ 

οὐ τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος ὀλι- 
γωροῦσί τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; ᾿Ανάγκη, ἔφη. Εἰγὰρ Ὁ 
9 ’ γόν 9 Ὁ ’ ΝᾺ πε 9 ’ ἐθελήσεις, ἦ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε. 

ων οὶ 

καὶ σωφροσύνην, δόξει σοι εἶναι ἄτοπος. Πῶς δή, ὦ Σώ- 
Ἦν “4 , ’ ε ΄ »’, κρατες; Οἶσθα, ἢ δ᾽ ὅς, ὅτι τὸν θάνατον ἡγοῦνται πάντες 

΄ῪΝ΄ ΝᾺ Φ ΄Ὸὦ- 

οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν εἶναι; Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐκοῦν 
φόβῳ μειζόνων κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν 

᾽ μὰ ε ᾽ 2 Νὰ ἴω ᾽ Ν 

θάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν ; Ἔστι ταῦτα. Τῷ δεδιέναι ἄρα 
ν ’ὔ 9 ΝΡ 5 ’ ν᾿ ε ’ », ἊΝ καὶ δέει ἀνδρεῖοί εἰσιπάντες πλὴν οἰφιλόσοφοι. καίτοι ἅτο- 

’ ’ὕ δ 4 , 59 “- ΕῚ , Ν ΓῚ 
πόν γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. Πάνυ μὲν οὖν. 
τί δέ; οἵ κόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόνθασιν---- 

ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἶσι; καίτοι φαμέν γέ: που ἀδύνα- 
τον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ ὅμοιον εἶναι 
τὸ πάθος τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σωφροσύνην" φοβού- 

ἴῃ 811 118 ἴΌΣτΩΒ.------(6.) οὐκοῦν) τόση (86 Ιοαρίῃ οὗὨ ἐμ ὀχρίδπίϊοα οὗ 
σὴ βδὺ ἴβ τηϑαπί ὉῪ σωφροσύνη, οὐκοῦν ἰδ τοδυπιοὰ ἱπ (86 ἔοστηυ]α ὦρ᾽ οὐ. 
----) μὴ ἐπτοῆσθαι] ΤΏ γοσῦ πτοεῖσθαι ὈΒ0Δ]1Υ ἱταρ]168 ἐγοριδίέησ ἔγοτα 
ἔοατι, ΒΘχο ἰὐ 18 υϑοᾶ οὗ [Π6 ἐγοηοιοιϑν688 οὗ Ἰταρα ϑηὐ Το βῖσο, οὗ. 108 Β., ψῃθχ9 

ἐπτοῆσθαι ἰΒ ἴμο τοβυ]ὺ οὗ ἐπιθυμία. ΤᾺΘ Εἰπάτοα 1,Αὐΐῃ ποσὰ ἐνερίδανϑ ΤῚ 
υαϑοα 4180 οὗ ον, (89 Θχοθϑβ οὗὐ ψ ΒΟ. ῬΟΣΙΌΣΙΩΒ (Π6 οἴἴοοῦ οὗ ζϑαν: οἵ. Τὰν. 

ΧΧΊΙ. 7. 

Ὁ. (6.) τῶν μεγάλων κακῶν] ΤῊΘ τοράΐηρ᾽ οὗ Βίθρμθῃβ 18 μεγέστων, 
Ῥαΐ {π18 ἰΒ ποῦ οοπβιταοα ὈΥ [86 Ὀοϑὺ ΜΗ͂Ν., δπᾶ 15 δραϊπβί {πο οἰδίϊοηβ οὗ [88 

Ῥδββαῶθ ἴῃ ΟἸγταρίοἄοσιμ, ΒΟ ΘΘΏΒ, δὰ Ε ΔΙΑΌΠΟΟΒ. ΤΆ ΜᾺΒ ΘΟσητθοι ἕο 

βρϑδκ οἵ Τλοδίῃ 88 186} μέγιστον κακὸν (οἴ. Αρο]. 29.4.,40.4.), Ῥαξ ἕο Βᾶνθ ἄοῃϑ 

ΒΟ Ἀθσθ νοῦ α ΒΟΒΙΌΘΙΥΠΑΥΘ Βυϊ{6α ἐμθατρυτσαθηῦ ΡΌΗΟΝΝ τορασϊηρ μεέξονα 

κακά.------(8.) δέει ἀνδρεῖοι] ΡΙαίατοι (Βοπιυὶ. 87 Ὁ.) 11.498 ὑο ἐμιῖ8 
Ῥατδάοχίοϑὶ Οχρσθββῖοι, ὁ δὲ, ἐκεῖνο τὸ τοῦ Πλάτωνος, ἀτεχνῶς ὑπὸ δέους 

ἀνδρεῖος γενόμενος. βοοχϑέθβ 8 ἀυρυΐηρ [Παὺ [86 οουταρθ οὗ [80 τηδ88 οἱ 

το ΘῈ 8 ποῦ ἃ ῥυποῖρ]9 στουπαθα οἱ στἱραῦ σϑᾶϑοι (οἷ. ΤᾺυογα, 11. 40, ὁπ οου- 

ταρο οο-οχ βίϊηρ, τ τ Ἰρτιοσαπ 6), Ὀαῦ ἃ ΘΟΙΆΡΓΟΙΆΙΒΘ ΟΣ ΟΒΟΪΟΘ ἴῃ οὐδ᾽ ὅο ἀυοϊα 

οοχίαΐῃ ον 118, ᾿αδὺ 48 {Π6 ἔδίαρογϑῃοθ οὗ τδην 15 τοῦ ἔτοσῃ ἃ ον οὗ ὑθσωρθσϑποϑ 

1[66}4, θὲ ἔτοτα ἃ ΒίσΟΠρῸΣ ΙΟΥ 6 Οὗ ΟΠΘ᾽Β β00α πδτηθ, δπᾶ οὗἁ οἶμϑὺ δἀνδαηΐδρϑβ 

βοσίπρ ἔτοσα ὑθα ρθσΆπ 6, 88 Ὑ76}1 88 ἃ Β6] ἴα ἔδδσ οὐ [19 6Υ1]8 οὗ 1ῃηὔθσηροσ- 

80θ. 

Ϊ 
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μενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες 
3 4 Ν 3 , ε »»ν» ’ ’ ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται ὑπ᾽ ἄλλων κρατούμενοι. καίτοι 
καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι: ἀλλ᾽ 
"ὦ ’ 9 ΝᾺ ᾿ ει, ε “ ἰοὺ ὅμως ξυμβαίνει αὐτοῖς κρατουμένοις ὑφ᾽ ἡδονῶν κρατεῖν 
ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ η Ν μ ἐ εγ τὰ 

’ Ἀ 3. 9 ’ 9 Ἁ ’ ν τρόπον τινὰ δι᾿ ἀκολασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι. Ἔοικε 
, “.- ’, Σ ’, Ν Ν 9 ν Φ4ε»5 θ᾽ Ν γάρ. μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἢ ἡ ὀρθὴ πρὸς 

3 Ἁ 9 ’’ῤ΄»γχοσόμέε Ν Ἁ ε Ν Ἁ [4 ἢ [4 ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας 

69 Α. (δ.) Ὦ μακάριε Σιμμία] ΑΔπ ὀχργϑββίοιι οὐ τλοσο ἔμβαπὶ ἀβυ8] θ8τ1- 
τιοβίχιθβθδ, 88 ᾿πιίχοἀ ποῖ ηρ 6, υσϑί σὺν αὐίθταποθ. ΓΘ 6] Πρ[108] υ89 οὗ μὴ γάρ τἀᾶβ 
Τα θπιβίςγ, Ὀοΐπρ' Θαυϊνα]οπύ ἰο ἴΑκονε, δεῖ γὰρ φοβεῖσθαι μή κιτ.λ. Οὐοτι- 
ῬΆΓΘ ἐπι ΒΆΣ2Θ 1189 οὗ μή ἴῃ Οτἱΐο, 48 Ο. ὙΈΘΓΘ 18 βοωθ ἀουδύ 88 ὕο ἐμθ τϑδάϊπρ 
ἴπι ἔμ ἤτβί οἴδυβθ. Ὑπὸ Ψυϊραία ἔθ κθθ πὸ ποίϊοο οὗ ἀλλαγή, ἀπά Βαρροβϑα 
ὁδὸς ἴο Ὀθ ἀπάοτβίοοά. Τὰ οοτίαϊῃ ΜΒ8., Βονσθνοι, ἀλλαγή Μ88 Ῥθθῃ ἀΐβοο.. 
γοτοϑᾶ, ἀπ ἀλλὰ ἡ ἴῃ ΒΟΑ]. ροϊπὺβ ἴῃ [89 βᾶτηθ ἀϊτθούΐου. [Τὸ τωυβὸ Ὀ6 ὁ0π- 
ἔδββϑα, Βουσονοσ, (μα ἀλλαγή ἄο65 ποΐ βιϊῥ πρὸς ἀρετήν 88 ὁδός ἄοοΒ, δηθὰ 
[89 80 οὗ πρός ἴῃ ποχύ οδιι8θ 18 ποῦ π᾿ ροϊπί, ΤᾺΘ ἐσὰθ χσϑϑάϊηρ; 18 ῬΡΓΟΡΘΌΙΥ 
ὁτπθ ἔμαὺ Ῥσϑβοῦνθβ ἀλλωγή ἱπ μθ ἰθχύ, νιθμοαὺ οοπιθί πίτιρ 10 τι πρὸς 
ἀρετήν, υἷκ.: μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἢ ἢ ὀρθὴ πρὸς ἀρετήν, ἀλλαγῆ ηδονὰς 
κ.τ.λ.) ἡ ὀρθή Ῥοΐπρ; δαυϊνα!οηῦ ἰο ἡ εὐθεῖα, ἴῃ Δ]1υδίοπι Ὀοΐπρ; (ο ἔμ Βίταΐ]θ 
οὗ 189 Το Ῥαίμβ, στ τ Β1ΟᾺ (Β18 ρογίζομ οὗ [89 ᾿ιβουββίοιι οροπϑὰ (66 Β., 
ἀτραπὸς τίς). ΤᾺΘ οοπὐαποίίοι οὗ ἀλλαγῇ τῖθα 18 γοῦῦ ἰ8β Κίπαγϑὰ τὴ ὑμαῦ 
ἴῃ θην. 196 Β., φεύγων φυγῇ. Οἱ, 16 Ὁ., ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρι- 
νόμενοι. ΤᾺῊΘ ζ0]ονίπρ ταϑαπίπρ [ΠῈ8 τοΒῸΪὲ8 :---ῇ ἔθαν ἐμαῦ [818 1β ποῦ [89 
τὶ σοῦ τοδὰ ἰονσαχαβ νἱτίμθ---ὈΥ ἃ Εἰπὰ οὐ ταθσοδπί1]19 ἐγ ΠΟ] τρ' ο Ῥατύθσυ ομθ Κἰπᾶ 
ΟΥ̓ 8618} Ρ]θαβυγθβ πὶ ΘΧΟμΔΠΡ [ῸΣ Δ Ποῦ ΟἾ888 οὗ 861Η 8} ΡΙΘαΒΌΧΘΒ, δπα ρτθαΐοσ 
ΟΟΙΣΒΙ ἀΘΓΘ(ΠΟΠΒ ἔοΣ ΒΙΏ811ΘΣ, 88 086 46418 τι ΟΟ1η8Β; Ὀαΐ (1 ϑαβροοῦ) {χα 18 4] 09 
18 186 βίου ηρ οοἶη, ἴο οί ΏΙΟΝ Ὑγ7ὸ ταυϑὺ ΘΧΟθμΔηρΘ 811 ΓΠΙΠΡΈ 6]86--- 
υ βάοσα : δηπᾶ ὑμαὺ τ βαῦθυον 15 Ῥσοουτθα οσ ρᾶγίϑθα στίιΐδ, ἔοσ {818 88 [86 οπά, 

δα τ] [18 85 [89 Βίαπααγά, 18 ὑσυ]ν ἃ τϑϑ] Ἰβδοη. δῦ ομο6 οὗ Οουταρθ, ἀπά 
ΞΘ ΟὐπίΟΙ], ἀπὰ «υϑίϊοθ, ἀπ ἴῃ ΟΤΘ ΟΟΙΩΡΥΘμΘηδῖνο ψοτά, Ττὰθ Ὑιτχίαθ, 88 

Θο0-Οχ βήπρ τι ὙΥΊΒάοτα, ᾿ἱπᾶϑροηἀϑηῦν οὗὨ [89 ῬΥΘΒθμΟΘ οὐ ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ Ῥ]θᾶ- 
ΒΌΤΟΒ δηὰ ΕΘΔΙΒ, δπαὰ ἰμ6 ψ 010 Αὐτὴν οὗ [μ9 Ῥδββιοτβ.᾽ ΤῊ ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟΙ. 

τϑρσζοθθιΐβ φρόνησις 88 [89 8016 οοἱπ ουττοηύ" οὗὨ να] 'π (89 6.6 οὗἩ [86 βου], 

οἶος οοπβι ἀθσαίϊοῃβ, ΒΏΘΒ 88 Ρ]θαβυχοθ, ποὺ θοΐπρ ψοσίμν οὗ Ῥοίηρ ἰχθαίθα 88 

ν8]1ἃ ἰπ ἰΐβ οαστθθου. ὙΒΟΌρΡὮ {10 Β1π1110 Βυϊΐβ ἴῃ [89 τηδίπ, 1Ὁ 18 ποῦ ἕο Ἀθ 

Ῥεθββϑᾶ ἴῃ ἀθίβὶ] : πιπρασκόμενα ΒΡΡΙΪΘΒ Ὑ011 ὑο ΒΔὕΘΨΟΣ 18 »αγίοά εοὐδῇ, ἴῃ 
οτᾶοσ ἰο οδίαϊπ φρονήσις, Ὀαὺ [10 ΔΙΗΔΙΟΡῪ [8118 1π {10 ο889 οὗ ὠνούμενα; 

᾿ΠΔΒΙΛ ΟΝ 88 ᾧρόνησις ἀο68 ποῦ ῃθ6α ἴο Ὀ9 φίϑθῃ σιοαν Ϊῃ ἴδο ΒΆΙΏΘ ΖΆΒΤΙΆΘΣ δΒ 

ΤΩΟΠΘΥῪ ΤΟαυΐτοΒ ὅο ὈΘ ρίνθα ΔΎΤΘΥ ἴῃ Ῥαχομαβίηρ. Οἱ [80 Ομ Ῥοϊπίβ ἴπ (89 

ῬΙδίομῖο ἐμθοχυ οὗ γιτίαθ, Β8θ0 Νοίο Καὶ. 

“ ὙὙΗῈ ἰδ οὔ ὀρθὸν νόμισμα οὗ ὑμ6 ῬαδΕδΔξ 6 ΟΟΤΊΡΑΓΕ {Π6 δίπη! 147 ταθίδρμον εἷς πολύ- 

τιμος μαργαρίτης ἰῃ δι. Μαί(!. ΧΠΙ. 46, . 

ΤΠ6 ΘοΟΙΏΠΙΟΣ 

νἱ ον οὗ Οοῦ- 

Τᾶρο δῃᾶ 

ΤΟΙΏΡΟΓΒΠΟΘ 

ΒΏΟνΙ (ὁ ὃθ0 

ΒΟΙονγ, δμᾶ 

Τοβυϊηρ ὁἢ 

ΘΟΙΏΡΣΌΙΪθ6.᾿ 



96 ῬΙΑΤΟΝΙΩ͂ 

καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείζω πρὸς 
ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο μόνον τὸ νόμισμα 
ὀρθόν, ἀνθ᾽ οὗ δεὶ ἅπαντα ταῦτα καταλλάττεσθαι, Φρό- 
νησις, καὶ τούτον μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά 
τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντιῇ καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη 
καὶ δικαιοσύνη καὶ ξυλλήβδην ἀληθὴς ἀρετὴ μετὰ φρονή- 

σεως, καὶ προσγιγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν 

καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων: χωρι- 

Β. (δ.) χωριζόμενα δὲ φρονήσεως] “ Βαΐ ψΈΘΓΙΘ ἔΠ|680 Θπηοίίοπβ (0]68- 
ΒΌΓΣΘ, οἴ0.) ΓΘ Βονοσθα ΠῸση ΥΊΒάοση, 8 Πα ρ]αγθᾶ οἱ 11κὸ οουηΐοσα δρϑϊπδὲ 

ΘΔΟᾺ οἶμον, μ6Ὲ 1 ἔθασ βυ ἢ νἱσίυθ 18 θαὺ ἃ Βῆδπι, 86 1Β 1 ΤΘδ] ὗν 8] αν ΊΒῃ δηα 
Βοσαϊα.᾽ τοιαύτη 18 ἃ οοπαθηβοᾶ τϑροὐϊίοη οὗ ἐμ6 ἀθβοσιρίζοη ρίνϑη δὖ Ἰθηρίῃ 
ἴῃ χωριζόμενα κιτιλ, ΟΝ τοιαύτη ΒἰτΑ ]ΑΥῪ υϑοᾶ ἴῃ ϑΡΡοβι οι ἴο ἃ ρᾶτίὶ- 
οἶρ]ο, ἱπ βορῃ. 268). ΑΒ ἰο {μ9 οοπϑέγαοίίζοη οὗ χωριζο ὁμενα, 1 ΒΡΡΘΆΓΒ ἴο 

Ῥ6Ὶ ἰπ [86 ποτηϊηδίϊνγο, Ὀοὶηρ ἴῃ ΘΧΡΙ πδίοσυ, Δρροβίδίοσι ἴο ἢ τοιαύτῃ ἀρετή : οἔ. 

ὠνούμενα ἅθογ6. ΤῊΘ οχρ]απαίίοι οὗ ἀλλαττόμενα ἀντὲ ἀλλήλων ἴ8 ἰουπὰ 
αὖ ἸοπρΤᾺ 1ῃ 68 1). Εἰ, ΈΘΓο [Ὧ6 ΤΔ88 Οὗ ΔΘ η ἼὨὮΟ δοὺ οῃῃ ὑθιι ρογΆσΣΥ ἰπἰοσθδβί, 

τοῦ οἢ ΘΥΘΓ ἀυσηρ᾽ ὈΥΙΠΟΙΡ]6, 816 8016 ἴο γδῃαῦϊθῃ ΟΠ ἡδονή ΟὨΪγ ὈΥ μι ηρ; 
Δ ίμ ον ἡδονή ρτϑαῦοθσ, δπὰ {Π 085 ἐμοῖσ ὑθσωρθσᾶμοθ Ἀ88 108 τοοῦ ἴῃ ἃ Ἰογθ οξἡδονὴ, 
{μαῦ 18, ἴῃ ἃ Κὶπὰ οὗ Ιῃηὐοσαροιδποθ, ποὺ ἴῃ {86 ἀἰβοθσῃσηθηῦ (ὠρονησις) οὗ 

ψΜΒαΐ 15 ὑπ] ἀθϑῖσα Ὁ]6. σκιαγραφίᾳ 1Β ἃ ἴανουτχὶῦθ ΡΏταβθ τὰ ἢ ῬΙαΐο " ἰο 
ΟΧΡΥΘΒΒ ἱποοταρ θύθτιθ58 δηἀ “λοίολίηοσε. Οἱ, ῬοΙ. ΙΧ. δ88 Β. » ἄθρει, ὅτι οὐδὲ 

παναλῆη θή ς ἐστιν ἢ τῶν ἄλλων ἡδονὴ πλὴν τῆς τοῦ φρονέμου, 

οὐδὲ καθαρά, ἀλλ᾽ ἐσκιαηραφημένη τις. σκιαηγραφῥέα 18 οὔϊαχι 
ταθπϊοποᾶ ἴῃ οοππϑοίζομπ Ὑλ  Βοθπθ- ραϊπίϊηρ (οἴ. ῬΒΟΙΣ Τμθχ., σκιαγραῴος" ὁ 
νῦν σκηνοηρά(φος), ἀπ ΒθοχὴΒ ὧο μᾶνθ Ὀθθῃ ἃ Κπά οὗ ροτθρϑοξῖνο, οι] ογοὰ 
ἴο φγοάποθ δη οϑἴδοῦ αὖ ἃ ἀϊβίδβῃοθα. 1ΟΒ γ88 ποῦ ΟΠ ΠΥτηΘα ΟἹ. ἃ ΠΘΑΙῸΣ ΥἹΟΥ͂. 

(Οὐταρασο ΝΜ ]]οτ Β Αποϊθηΐ Ατί, ᾧ 186, 2.) Ἠθποθ Ασϊβίοι!θ (μϑὺ. 111, 12) 

ΠΟΙΏΡΑΓΘΒ ἴμ6 ΘΗροῖ οὗ Ῥορυϊασ ογαΐουυ ἴο ἐμαὺ οὗ σκιαγραφία, ΘΓ [86 ροϊπξ 

οὗ νἱϑνν 18 τοσποΐθ, δηᾷ μθγ6 τὰ ἀκριβὴ σ“ου]ὰ ἐπθγοίοσθ θ6 τυαβίθα. Οὐσαρδτο 

Οἴοθτο᾽ Β Δ]1υβίοη ἰο σκιαγραφία (Τ αβο. 111. 2), “ Οοπβοούαξα πΌ]]ΆΤΩ θερἑμθρέθο 
εβίσίονε γισια!β βοὰ αὐιρηδγαέανη ὡριαφέμθηι ρ] ΟΥ86.. Α ΚΙ ἀγθα β1 1116, 88 Θ0ἢ- 
ἰταβίπρ, τϑα νυν ψἸᾺ ΔΡΡΘΆΣΘΠΟΘ, 18 ὑμαὺῦ 1π᾿ Μομο. 100 Α., τορανάϊηρ ΤΊΓΟΒΙΔΒ, 
οἷος πέπνυται, αἱ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι, κιτιλ. Ἐορατάϊηρ; ἀνδραποδώδης, 
8: αρὺ 1ΠΠυβίχαϊίουι οὗ 108 ἔΌΤΟΘ την ὈῸ ἄγαν ἔσοση ΒΙΟη᾿ Β 8] ΘρΌσΥ (Ρ] αὐ. Μοτ. 

1 Ο.), ὙΒοσΘΌν γγούθμθι8 ὕο ῬΏΠ]ΠΟΒΟΡΩΥ ποχὸ Πἰζοηθᾶ ὑο (89 βυϊίοσβ ἱπ [86 

Οἄνεβου, 80, ΜΨὮ119 [80 Ὁ Ῥγο οββοα ὕο δβρίῖτϑ ὕο {π6 παπᾶ οὗ [89 ἀθοι, Ὀθοδῖηθ 

οομξοαῦ ὙΠ {86 τθ 181 οοΙρδην οὗ [86 Β]ανθβθ, 0 ψοθ Ὀαΐ μ6 Βαπᾶ- 

Τηδ 15 οὗ ῬΘΠΘΙΟΡΘ. 

Δ ΤΙ [8 δαχυδίηρ ἰο πᾶ ἐμ6 δη 1 Προχρίϊοαὶ ΑὐἹβίορ μη 68 ΤΟραν ηρ ὑμ6 ΓΟΡΙΌΘΟΙ6Β οὗ 18 

ῬΆΣΟΒΟΡΏΘΙΒ ἴῃ {ποὶσ οὐγῃ οοἷη; ἰη 18η, 1498, ἢ6 ἄγϑῦβ [πὰ [η6 βοοζαῖίο 50.001 δηδίοσαϊδοα 
υἰγίαθ ἴο ἃ τεσ σκαριφισμός, σοι, δοζογάϊηῃρ᾽ (0 186 ἱηρίγυοίνε ποία οὗ {86 ϑομβοϊαδί οᾺ 
186 Ῥαββαρβθ, 8 ΔῃΟΙΠΕΣ πϑιμθ ἕος σκιαγραφία. 



ἱσή 

ΡῬΗΖΏΟ. [{ρ. θ9.] ΗΥ͂, 

’ Ἁ ζόμενα δὲ φρονήσεως καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ 
, Φ ε , 3 , ἂν 9 ’ σκιαγραφία τις ἢ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὄντι ἀνδραποδώ- 

ΦΦΝ ε Ἁ 3 Ια δης τε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχουσα, τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ 
3 4 ᾽ ’ ω ὄντι ἢ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ σωφρο- 

’ λε ὃ [4  ε9Ψ ὃ ’ Ἁ δ Α εἐ ᾽ σύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία καὶ αὑτὴ ἡ φρόνησις 
Α , ἐχ Ἃ μὴ καθαρμός τις ἧ. καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἵ τὰς τελετὰς 

ἐξ} ᾺᾺ κὰ ’, 9 κι , 4 9 Ν ἴφὶ ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοΐ τινες εἶναι, ἀλλὰ τῷ 
3 4 3 ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς 

Ο. (8.) καθαρμός τις]Ϊ καθαρμός ἄϊβοτθ ἔγοτα (86 ξοσθροίηρ κάθαρσις, 
88 [86 σοϑυΐϊῦ ἔσοτῃ [86 Ῥγοῦθββ. Βορβαγάϊηρ ῬΒΙΙΟΒΟΡΩΥ 88 ἃ ρωγίποαξίορ, οἵ. 
Χοα. Οοην. 1. 4, ἄνδρες ἐκκεκαθαρμένοι τὰς ; ψυχάς, ν.6., ῬΑΠΟΒΟΡΆΘΙΒ: 8,180, 
88 ἃ ἀοἤπιοα οὗ καθαρμός, βορδ. 221] Ὁ., τὸ λιπεῖν μὲν θάτερον ({.6., πο- 
νηρίαν), ἐκβαλεῖν δὲ ὅσον ἂν ἢ που ᾿φλαῦρον. (4.) οἱ τὰς τελετὰς 
ον νος καταστήσαντες] ΤΏΘ΄ πιϑπίΐοι οὗ καθαρμος βυρροβίθ ἰμαΐ οὗ [μ6 
Μυβίοσιθβ, ἡ ΒΙΟΒ Ῥχοΐοββοα ἴο ΘΟΩΥΘΥ καθαρμος, δα ΒΟΟΌΤΘ ῬΌΣΙΥ ἱπ ἀπο Σ 
ψοΣα. ΤῊ]Β ὈΘΙ1ΟΥ 18 δρραχθῃΐ ἷπ {Π6 8ο0-“041106ὰ Ηοχηοσῖο Ἀγτὴη ἰο Ῥοχιθίεσ 

(. 486), ψθτο [μ9 ζοῴος εὐρώεις ἰΒ [μ9 ρθττὰ οὗ ἐμ6 ποίζοπι 1π [86 Ῥ]αὐίοπίο 
Ῥαιϊοᾶ, ἰμαῦ ἰμ6 υπ᾿πιϊϊαἰθᾷ οὐ ἀπρυτβοὰ ψουϊά Ὀθ οοπάοπιποα ἰο ἀνεὶ 
ἐν βορβόρῳ βαρβαρικῷ τινι (Ροὶ. Ὑ11. δ88 Ο, αἰδο ῬΟΙ]. ΠῚ. 8368 Ὁ., Αὐἱδῦ. 
Ἤδη. 146). Τη {86 ῬΘου] 8 οχργϑββίου οὐ φαῦλοι τινες (οἵ, ον. 1. 128, 14, 
ΠΟ δογαϊάμδ δυοῦου Ὡδύασοθ νου .6), ἔπ 6Γ6 18 ῬΤΟΌΔΌΪΥ 8} Ρρϑδὶ δρϑιτιβύ [89 
ἀϊβσορυΐθ ᾿ύο ΒΟ {8 Βα ]θοῦ οὗὨ ΟΥ̓Δ0108 ἀπά [ἢ τηγβίθχιθβ Βα Ὀθθῃ Ὀσουρμύ 

Ὄγ {86 Ὀᾶβα ἔουροσῖθθ οὗ Οπηοπιδουαβ (Ηοχοά. 11. 6). Τὸ 18 ψοχίδν οὗ το- 
ΤΩΔΙΚ, ἃ8Β 8} Σ]υβίγαύζοι οὗ [86 τηαχίτα ἴῃ 64 Α., (μαὖ ἴῃ Ἰαΐοσ ΠΤ ΘΒ τελετή διὰ 

τελευτή ἼθτΘ τορδταθα 88 Κιπάτοά ῬΓΟΟΘΒΒΘΒ: ὙΤμοχοϊδέϊαϑ (ἴὰ δίορο. 120, 28) 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ ἀθαί ἃΒ 8 πάθος, οἷον οἱ τελεταῖς μεηάλαις “κατορηιαζόμενοι. 
Διὸ καὶ τὸ ῥῆμα τῷ ῥήματι νον 6. τοῦ τελευτᾶν καὶ τελεῖσθαι 
προσέοικε. ------(8.) ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι] 
Αροοοχάϊηρ ὑο ΟἸγτηρίοάοχιβ δῇ Οὐρμῖο 11π0, ταϑίυ αν Πολλοὶ μέν κιτ.λ,.. 
ΤῊΘ γον ψγὰβ ΔΡΡΙ1οα ο {μ9 ἔγϑαυθμου οὗ ργχοίθεηβίοῃ πα [86 σασιἐν. οὗ 
τοαγ. ΟἸΘΙμΘΙΒ ΑἹ. στο οτβ ἴο 1 ὕσιοθ (Βδέσοσα. 1. ὁ 92, Υ.. ᾧ 17) 88 ἃ ἀιϑπΈ1]9 
τηδχὶπηι Ρ818110] ἰο Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί, (δύ. Μαι. 

ΧΧ. 16.) Οὐπαρᾶτθ ΡΙαΐαγοι. (Μοσ. 862 Ὁ. ) οὔτε γὰρ φιλοσόφους πωγω- 
νοτροῤίαι καὶ τριβωνοφορίαι ποιοῦσιν, οὔτε Ἰσιακοὺς αἱ λινοστολίαι καὶ 

ξύρησιο" ἀλλὰ Ἰσιακός ἐστιν ὡς ἀληθῶς ὁ τὰ δεικνύμενα καὶ δρώμενα 
περὶ τοῦς θεοὺς. . .. λόγῳ ζητῶν. Τὸ 18 τοιρδηῖα}]9 ὑμαῦ βάκχος σὰβ 

186 πϑὰθ Ὀοΐδ ἔου [86 σουβΗῖρρος δια ἔς [86 ψοὰ : οἷ δοβοὶ. Ασιβί. Ἐλ. 406. 

ὙΒαΐθυοσ ὙἹΘῸῪΒ ΤΩΔΥ Ὀ6 Θοπίογίαιποα τορϑσαϊηρ [Ὧ6 ΠΏΛΟΥ β80Ώ80 οὗἨ {{|086 

Βδοοιῖο ταν βίοσίοβ, οσ ψμϑίμον, 88 1 ΟΌθ0Κ ἀουθίβ, ἔμ γῸ ττᾶβ ΠΥ ἸΏΏΘΙ ΒΘΏΒΘ 

αὖ 811, ἴλ9 οοηίχαδβυ " (ΠΟῪ Ῥχϑβοηύθα ἰο ογάϊμασυ 1189 τγὰβ βιμβῆοἰθηῦ ὑο Βαρροϑί 

ὦ, ΤΠοΙΟ ἰ8 Γοᾶβοη ἰο Ὀοϊΐογο πμδὶ (86 δηϊαβίίο Βίγδη ὍΘ 688 οὗ [Π6 ΒΒΟΟΏΪΟ τἱίοβ δᾶ ἐΐβ 

τοοίβ ἴῃ [86 ῥαββίοῃ ἴο συ σζοῦϑῃοθ, ἩΓΒἰΟΝ ἰβ ΟὨ]Υ 8 ρογυοσίϑα ἔοστα οἱ [μδὶ Αβρίγαίίοι, {1:6 Ῥῃ110- 

βορὰιΐο ἔοστω οὗ Ὑυβίοιι Ρ]αΐο γ88 ἴϊ6 ὅχβί [0 ἀδγθῖορο ΤῊ ἀσεβ8 οὗ (ῃς φοαδί-οοΐοα ϑδίγτβ, ἐμ6 

Ιη 6 Προηΐ 
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28 ῬΙΙΑΤΟΝῚΒ 

ἽΑιδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος 
. , 3 Ὁ 9 , Ἁ ων 9 ,’ τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. 

33.»ϑ ν ’ Ἁ ε Ἁ Ἁ ’ , » εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν οἱ περὶ τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν 
, ,ὕ , κ“ . Φ ς». 3." ΠΝ 9." πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι" οὗτοι δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμὴν 

δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ 
ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ 
παντὶ τρόπῳ προὐϑυμήθην γενέσθαι: εἰ δὲ ὀρθῶς προὐ- 
θυμήθην καίτι ἠνύσαμεν, ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὲς εἰσό- 

ΞΝ νὴ 9 9Χ9 . ε 3 ἃ Ὺ» Ὁ Ψ μεθα, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ταῦτ 
οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἀπολογοῦμαι, ὡς εἰ- 
κότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε δεσπότας οὐ χα- 
λεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, ἡγούμενος κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ 
9 , ἤ 9 κα 3 ’ νε ’ “Ὁ ἐνθάδε δεσπόταιςτεἀγαθοῖς ἐντεύξεσθαι καὶ ἑταίροις: [τοῖς 
δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει" εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός 

3 3 “5 , 4 “53 , , ὅἌὅ34(ἴνψ 
εἶμι ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖς ᾿Αθηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

ΧΙΥ. Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβών 
ὁ Κέβης ἔφη: Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ 
καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν 
παρέχει τοῖς ἀνθρώποις, μὴ ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώ- 

3 ἊΨ ΟΡ 59 2.3 ’ Ὁ ςε , ὃ θ ’ ’ 
ματος οὐδαμοῦ ἔτι ἡ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφθείρηταί 

ν , 4. ἃ εν 3 , 342 .Χ τε καὶ ἀπολλύηται, ἦ ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀποθάνγγ---εὐθὺς 

ἴο ῬΙαΐο ἱτυδρ ΣῪ ΟΔΡΘΌΪΘ οὐ σϑρσϑϑοιιηρ δηα ᾿Π]υδίχαϊπρ (6 τοϊδΐξοπ ἴῃ 
ΨΈΊΟΙ, δοοοσαϊπρ ἴο ΒΒ σίθυν, ἔσαθ ῬΕΠ]ΟΒΟΡῺΥ βιοοᾷ ἴο ἐδ 119 οἱ [86 Θοχησηοαι 
ΙΩΒΑΒ Οὗ τῆ. 

Ὁ. (δ.) καί τι ἠνύσαμεν͵] ΤᾺΘ ὑταπβίξίοπ ἴο ἐμ Ρ] υτα] πατηθοΣ ἴῃ ἃ ρατὲ 
οὗ [19 Ῥχοΐββὶβ βθϑίῃβ 1ῃἐροάποίοσυ ἰο 108 1ΏΒΟΣ ΟΠ 10. 6 δροάοβίβιυ Ηοϊπὰοσέ 

τοδὰβ ἠνυσάμην, Ὀπὺ αἰτιοβύ 811 (80 ΜΗ͂Ν., πὰ ἔθ αυοίαίίοπ τὰ ΟἼθπλοπβ ΑἹ. 
(δα. 1. ᾧ 92), δἃ1θ ἱπ ἕανουσ οὗ {(Π9 οὐβοσ σϑδαϊπρ. 

Ἐ,. (8.) [τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει})] 8611. τοῦτο οΥ τὸ πράᾶημα. 
Τὸ ταυβὺ Ὀθ οομέοββοα ἐμαῦ [818 οἴδιιβθ 88 δὴ δι νασζα οβϑοῦ 1η [86 ροσχοσϑΐοσι, 
δια στϑοθυὺ οαϊΐοσβ, Ηθστηδημ ϑχοθρίθα, σΘΉΘΓΑΙ]Υ ΟΘΟΠΒΙΔΘΣ Σὗ δῃ. 1ηοσροϊδίζουι 
ἴτοσα 70 Α. 

ἔδυ πβκίη, χαυ] μΒ, δηὰ ἱπυγβυΒ, ὑῃ6 Ῥτδοίΐοα οὗ ραϊπεϊηρ {ποτ Βοῖν 8 τ ἢ γοστη Π]0η---ἰπ 1δοὶ, 

ἐπ6 ὙΠΟΪ6 ῬΑΓΑΡΠΟΓΏΔΙ16 οὗ Βδοοἢΐο οοβίαχηθ οτἰχὶπαίοα ἰπ δη Θη Πυδἰαϑέὶς ἀθβῖσο ἕο Ὀυζϑὶ [ῃ 68 

Ὀοπᾶβ οὗ ἰμ6 ὁχῃδυδβίβα ργοβοηῦ, δηα ἔγϑμπιθ ἃ ΠΥ ογοδίϊοη οἡ νεμαὺ Πρ Ὶ παιοη ἀθοπιθᾶ τοσχα 

ΧΑΔΥΤΘΙΟΙ5 οοπαϊτίοηθ, “ ὕπαδ ποι 508} ΟΥ̓ΡΪΒ: Αοβίπδί ἰη 6} χ δηριδίο ᾿ἰπιῖέθ ταππ αὶ, 

Ό 
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ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ ἐκβαίνουσα ὥσπερ 
πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα οἴχηται διαπτομένη καὶ 
οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἡ. ἐπεί, εἴπερ εἴη πον αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν 

ξυνηθροισμένη καὶ ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν 

σὺ νῦν δὴ διῆλθες, πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώ- 

κρατες, ὡς ἀληθῆ ἐστὶν ἃ σὺ λέγεις" ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως 
οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ 
ψυχὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει 
καὶ φρόνησιν. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὦ Κέβης" 
ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει διαμύ- 
θολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε μή; Ἔγωγ᾽ οὖν, 
ἔφη ὁ Κέβης, ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι, ἥντινα δόξαν ἔχεις 

Οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, 
εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ εἰ κωμῳδιοποιὸς εἴη, ὡς 
ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 
εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. 

ΧΥ͂. Σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτε ἄρα ἐν Αιδον 
εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων εἴτε καὶ οὗ. 

ἉἋ ΦΔᾺ 

περὶ αὐτῶν. 

70. Α. (6) ὥσπερ πνεῦμα ἣ καπνός] Οοπιρατθ οι. 1]. ΧΙ ΧΤΤΙΙ. 100, 

ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἦτε καπνὸς ᾧχετο τετριγυῖα. ΤῊ Ϊ8 ἱτηδρθ 

οὗ ἃ Ὀτχϑαίῃ οσ σϑροὺσ ἰο βίην [86 ΒΟ], τγὰβ δὐξοσσασὰβ ἃ ἔδνοασιύο τ ἢ {89 

ἘΡΘυτθδηΒ, 88 'π Γπιοῦ. 171. 487, 466 ; βοχύ. Ἐταρῖν. ΤΧ. Ρ. ὅθδ8, καὶ οὐχ, ὡς 

ἔλεγεν ὁ ̓ ᾿Ἐπίκουρος, καπνοῦ δίκην ̓σκίδνανται. 

Β. (2.) παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως] Τὰ Τιορᾳ. ΙΥ͂. 720 Α., παρα- 
μυθία ἀπὰ πειθώ 810 Β'ταΑ 1 Υ]ν οοταποᾶ. “ὁ παραμυθέα ποτ ΒΟ]υτα οβύ οοπ- 
Βοϊαίίο δαϊπυΐ, βοὰ ϑέίαπι 1.41011 οοπβττηδίιο, αἀπὰ βοαϊθμίϊα α1}Π.01118 οὐ ἱποσϑᾶϊ- 

Ἐ118. δᾶ ῥσορδοϊ αΐθτα οχριοαίυτ."--Ὗ Υἐθαθαομ. παραμυθία, 88 ἀϊδίϊπ.- 

συϊθηθα ἔτοπι πέστις, ΟΥ 111] ῬοΣΒιι ΒΊΟΣΝ, ΒΘΘΙΩΒ ὕο σϑϑσ ἴο οοῃβι ἀθυαίϊομβ ἀθγὶνϑα 

ἔγοτα [89 μυθολογέα, απᾶ πέστις ἴο ὑμοΒβθ ἀθτϊνοα ἔγοτα 6 ἀἰαωθοίίοα. οὗ [Ὠ9 
ῬΆφϑάο : 806 ΔΡονθ1ῃ 61 Ἐ,. 

(΄. (1. οὐδ᾽ εἰ κωμῳδιοποιὸς εἴη) ΤΉ τ 661 δ Τπβίοι ἴο [ἢ 8 π᾿ ΤΥ μθ 
μῪδά τοοοὶνοᾶ δὺ [9 μαι αβ οὗ [9 οοτηῖο ροθέβ, ΒΆουγβ ἐμαῦ, πὶ Ῥ]αῦο᾽ Β Ἱπαρτηθηῦ, 

[89 οβδοί οἵ [ἢ ταῖβυρσοβοηίαίοβ οὐ Αὐἱβύορ 8:98 δῃηἃ Ὦ1Β ΟΟΤΏΡΘΟΙΒ τυυδὲ 

Ὅδνθ ὍΘΘΏ ΤΩΟΓΘ ΒΕΙΙΟᾺΒ [Β8η ΒΟΔ]Θρ6Ι δια οἴ Δρο]ορ δίβ οὗ ΑὐἸβύορ Δ: 6Β 819 
ψΠ]Πτρ ο δάτηϊδ. 1 15 ἴῃ ἕδνους οὗ [818 σίου ἐμαῦ ἃ ροτέϊοι οὗ {88 ΑΡΟΙΟΩῪ 18 
οοουρ᾿θα τλΐ δπ δἰΐθσωρὺ ἠο ἀο ανδυ ἢ Ῥχο) 1008 ἀραϊπβύ τα οσθαῖθα ὉΥ 
[86 οοτηΐο ροϑίβ. Βοβιάθβ ΑΥἹβίορδη08, Ατηΐρβῖδβ Ὀσουρμὺ βοοτγαῦθθ οα [86 
εἴαρο, ἴῃ [μτϑδάρθασθ ραιτηθηὺ (ἐν τρίβωνὴ),, ἴῃ [δι βαπι8 γᾶ 88 ἐμαὺ ἴῃ 0 ἢ 

ω 

Οοῦο8 Ττὸ- 

ααθδ8ἰ8 Ὠἷπιἰο 

πηξοϊὰ 186 

ε σ«τουηὰβ οὗ 

ἢΪ8 ὨΟΡ6 οὗ 

ἐπιο]]σθηῖ 

οσίδίθησο 

αἰλεῦ ἀθδίῃ. 

Βοογαῖθϑ Θ0ῃ- 

Βοηΐβ, τυ τὰ 

1ὴ6 Τοιλτκ 

{51 ὀγθῇ ἢΐ8 

τη [ἢ0 

οομλὶς ρΡοθίβ 

ψγοῦ ]ὰ ὁοῃ5]- 

ἄδν 116 ἀϊ5- 

ουβδίοῃ ποῖ 

ΑΔ Ρτορστίαίθ 

ἴῃ Βἰβργοβοος 

οἰσοσ- 

Βἰδῃοοῦ. 



Φ 

Τδ ἤγεί ἴοσ- 

ΣΩΔ] Ατρυ- 

τοϑηΐ οΧ- 

Ῥουπάρά, 
Μοὶ τοδίδ 

οὔ ἴδ) Ὠθοδδ- 

εἴν δὲ 

μο16 5 ἃ 

Ογοεὶο οὗ Εχ- 

ἰδίθςο. 
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παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος, οὗ μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν 
ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφικνοῦν- 
ται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων: καὶ εἶ τοῦθ᾽ οὕτως 
ἔχει, πάλιν γίγνεσθαι ἐκ τῶν ἀποθανόντων τοὺς ζῶντας, 
ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν που πά- 
λιΨ ἐγίγνοντο μὴ οὖσαι, καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ 
ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν γίγνοιτο ὅτι οὐδαμόθεν 
ἄλλοθεν γίγνονται οἵ ζῶντες ἣ ἐκ τῶν τεθνεώτων. εἰ δὲ 
μὴ ἔστι τοῦτο, ἄλλον ἄν του δέοι λόγον. Πάνυ μὲν οὖν. 

λο ΝΌΒΡΟΘ ττὰϑ Ὀσουρδέ οαὐ; δηὰ ΕὩΡΟ]18, γ8ο, δοοοσαϊπρ ἕο [86 Ξ'ο μι ο αϑί (ον 
Νυβοβ 97), Βδπα]ϑαὰ ᾿ἶπὶ τόσο ΤΟυΡὮΪΥ ἴπδη ονθη Αὐϊδίορμδποβδ, βαϊσιβοα ἶσα 
ἰδυ8: Μισῶ ἡγε δῆτ᾽ ἐκεῖνον τὸν πτωχὸν ᾿Αδολέσχη ν᾿ δ᾽ ὃς τἄλλα 
μὲν πεῴροντικεν, ὅπόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι, τούτον κατημέληκεν. 
ΤῊ τοΐοσϑηοο ἕο ἐδοθο βαῦγεβ, θιόροποβ 1.4. (11. 27) βᾶγβ, σῇ ἀπποηϊοα 
οἰθνοστιθθβ, λανθάνουσιν ἑαυτοὺς, δι᾽ ὧν σκώπτουσιν, ἐπαινοῦντες αὐτόν. 

(4.) σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῆδέ πη] αὐτὸ τοῖδτβ ἴο [89 δμδιοσέ ΤΙ ΘΠΘΓΆΙΥ, 
εἴτε Ἰπίτοάποοϑ [Π9 ροϊπὲ οὗ νἱδν ππᾶον ψ ΒΙΟΝ ἮΘ ῬΓΌΡΟΒΘΘ ὅο οομβῖάοσ 1, νἱζ., 
88 ἴο ὙΒοῖμοσς (εἴτε Ὀοΐηρ Πόσο ϑαυϊνα]θηῦ ὕο ἐρέγο}) οχιβίθῃοθ οδη Ὧ6 δἰθττηθα 
οὗ [89 Βο018 ἐπ Ἠδᾶάθβ. (1π 107 Α., [888 δΏΒΥΘΣ 18 σίνβῃ ἴπ (86 δἰηττηδίνο.) 
--ἰ(6.) παλαιὸς . . -. λόγος͵] ὙΤῊΘ ῬΓΟΌΔΌ]6 τϑίβγθηοθ 18 ὅο {μ6 Οτρῃΐο, 
διὰ αἴνοσνασὰβ γί βαρόσθδῃ ποίη οὗ ἃ Ογο]θ οὗ οχϊβίθμιοθ, ου ΨΏΪΟΩ ποϊϊοι 
“88 Του παἀοα [89 ψ]6]γ-Βργοδά δηα ἀθορὶν -τοοϊοα ἀοοίτϊπο οὗ Δ οὔδια ρϑυ Ομ οβίβ. 

ϑοσῃθ ροϊηΐβ 'π [86 ἰδίοσυ οὗ [18 ἀοοίσϊπθ “111 Ὀ6 Τουπᾶ ἴῃ Νοῖο 1. 

Ὦ. (2.) τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι] «ΑΙ »γοοῇ ἐλαέ διεοῦ ἰΞ ἐδλέ οα86. Ἡροὶη- 

ἄοχξ ῥχοροβθὰ ἴο δοοθρὺ Εὐσδίβσ᾽ Β οοπἠθοΐασθ, αὐτάς (ἰ.4., ψυχάς), Ὀαΐ ἐμῖ8 18 
ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΙΥ : οὗ, ταῦτ᾽ ἴπι 62 Ὦ., ψἜΘΓΘ ἰὉ 18 Θαυϊνα]οπί ἴο τοῦτο.------(8.) 
κατὰ ζώων ἁπάντων καὶ φυτῶν] ΟἸγταρίοἄοχιβ οὔϑοσνοθ ἐμδΐ ΡΙδΐἴο, ἰπ τιμαί 
Ὑ9 ΙΩΔΥ͂ 081} [86 Ογο]104] ἀγρυτασπί, ἀοε68 ποῦ ζου ἢ {μ6 αποϑίϊοη οὗ ἱπάϊνίάυ4] 
ἱτητηοχία!γ. ΤῊΘ ΒΟῸΡΘ οὗὨ 1 ΙΔῪ ὈΘ ἰπυ8β ΟΧργθαβοά. ἈΑ8 Βιυίἢ ἰβ ἐῃ9 
βαΐο οὗ 110, Ὄγίπρ᾽ ταυδὺ θ6 8 ΘΟΥτοβροπάϊηρ, ὑγδηβιἴοῃ, ποῦ ᾿ἱπΐο ποίμίηρ- 

Τι688, Ὀαὺ ᾿πίο ἀποίμοσ ἔοστα οὗ οσχἰβίθποθ, ουοὖ οὗ σψβῖορ Βισίμ ἴθ ἀραίη 
{π6 ἰχαιϑίῆου. [ΤᾺΘ ψΏΟ]6 Ῥχοοθβθ οὗ Εἰχίβίθμοθ ἱτὰ}]}198 ἃ χϑοϊρχοοδίίπρ 

Ῥο]ΑτΥ, 811 ομδῆρο Ὀοίηρ ἃ τηονοιμοηῦ ἔσομὶ Ο16 Θχίγοσηθ ἰονγασαβ 18 
ΟΡΡοβιίθ---δ.., ΘΗ 8 ἰδίτρ 18 Βα1ἃ ἴο. δέοοηὶα Ἰιϑύ, {8.18 ἸΤΩΡ]168 ἃ δβίαΐβ οὗ 
1Π]ΌΒ0100 ῬΣΘΥΙΟΊΒΙΥ, ΟΣ ΘΙ ἃ ἐδπὶπρ᾽ 18 Βαϊ ἴοὸ δόοοηιθ Ὀπ]αδὺ, [818 ᾿τωρ]168 
ὨΘΟΘΕΒΑΣΊ]Υ ἃ ῬΓΘΥΙΟῚΒ βέδίθ οὗ ᾿υβίίοθ. Τ18 158 Π]υδίσαϊοα Ὀγ 186 ἱσηροτέδπς 
ΔΏΔΙΟΡΥ οὗὨ 5166}, 88 δϑθοσαϊηρ' ἃ ῬᾶΓΆ}]6] τᾶρο ἴο Θοδαίῃ. 45 {86 ἐγαηβιϊοῃ 

5 ᾿Αδολεσχία ἰδ ἱποϊπάοα διποηρ ἴῃ 6 δοσυβδί!οηβ οἵ [86 "ΝΌΡΕθ᾽ ((. 1486), πο ἀουδὲ 
ἔγοτα [Π6 βϑοιρΐϊη σὴν ναί σοροι τἰοπς ἴῃ ἴ[ἢ6 βοογαςίς ἀἰβοιδβίομβ. [Ὁ ἀθβοσυοβ ίο ὃδ6 χοιρδσκαὰ 

(μαὲ Ατἰβίορμδπθα οοπεπυϑα ἴῃ ἐμ6 βᾶτλθ δἰ πε ἰονγαγὰ8 Βοογαῖθβ ο ἐπ δηᾶ; οἵ. Ανθβ (1282, 
1653) οχῃἰἱἰοὰ ἴῃ ΒΟ. 414, Δηὰ Βαπδ (1482---99) ὀχὨ  ἱτοά ἴῃ Β.Ο, 406. τ στου]ὰ 6 ἱπίογϑαί.- 
ἱπρ ἴ0 ΚΠΟῪ Ὑγηδί γ το [18 ΓΘᾺ] 166] 198 οἵὗὨ ΑΙΪϑίορ μΔη68 ἀυγίηρ᾽ (μΐν τχοπίῃ οὐ ΤΒαγρεϊίος, 
Β.0. 8399. 

3 
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» ε , Ἁ 

ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ τοίνυν κατ᾽ ἀνθρώπων, ἦ δ᾽ ὅς, σκό- 
’᾽ Ὺὰ ΜᾺ 

πει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥᾷον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ 
΄ ,’ ἴω ζώων πάντων καὶ φντῶν, καὶ ξυλλήβδην ὅσαπερ ἔχει γέ- 

, νεσιν, περὶ πάντων ἴδωμεν, ἄρ᾽ οὑτωσὶ γίγνεται πάντα, 
3 χλλ θ ἣἂ 5 ἰῳ 3 , 9 ’ Ψ ’, οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχά- 

Ἄ Με . ΄κ΄"ὦ ΄ιν 

νει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που 
δ , 90. Ψ “Ἂ καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ μυρία οὕτως ἔχει. τοῦτο 

εκ ’ Ψ 9 ωῳ ν ν 3 ’, Ν οὖν σκεψώμεθα, ἄρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον, μὴ- 
ὃ , θ Χλλ θ 393.ϑ ’, θ Ἁ 9 »- 393. ΜΔ 59 . αμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ ἐναντίον. 
Ων ν ν᾿ . οἷον ὅταν μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη που ἐξ ἐλάττονος 

Ρ ’, κω » , ’ 3 ΄κ ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι; Ναί. Οὐκοῦν 
“Δ κἂν ἔλαττον γίγνηται, ἐκ μείζονος ὄντος πρότερον ὕστε- 

Ψ , ΕΣ Ψ ψ . Ν 9 
ρον ἔλαττον γενήσεται ; Ἔστιν, ἔφη, οὕτω. Καὶ μὴν ἐξ 
3 ’ . 3 , λ.» ’ Ἅ ΝᾺ ἰσχυροτέρου τὸ ἀσθενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θᾶτ- 

᾽ , ’ Ξ “Ἅ , 9 » 9 [4 

τον; ἸΙανυ γε. Τι δέ; ἄν τι χειρον γίγνηται, οὐκ ἐξ ἀμει- 
ΣΝ 3 3 μ ἰφὸ Ν Ψ νονος, καὶ ἂν δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρου; Πῶς γὰρ οὔ; 

«ε ΝᾺ " ΝᾺ 

Ἱκανῶς οὖν, ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὕτω γίγνεται, 
39 9 [4 9 ’ ’ ’ ’ 9 4 

ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα ; Πάνυ γε. Τί δ᾽ αὖ; 
»ν Ἁ [έ 3 9 ἰφω χὰ Ἀ 2 , ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων 
πάντων τῶν ἐναντίων δνοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν 

6811.4 Κἰϊίησ αϑῖθθρ 18. ΟρΡροβῖΐθ ἕο, δῃᾶ ἱταρ]168 (86 οἶμον ἰσαπδιδίοη ο8]]6ἃ 

σισαζίηφ, Βο ἀγίησ 15 Ὀυὺ ἃ ἰχαπιδι οι, Δημβυγοσῖπρ; ποῦ ὕο [0 Θχ θπαθα ρϑσϊοα στ 

681] 116, Ὀυὺ ἰο {πο Θῃαΐσαποθ ὍΡΟΣ 119, οσΣ Βισίῃ. ΤῊΘ οΟἾΓΟ]6, ΟΥ ταῦμον βϑχμὶ- 

οἶτοϊθ, οὗ {86 Ἰἰνίπρ, βρυίηρβ ἔσο [86 ΟἶΤῸ10. ΟΥ ΒΘΙΩΙΟΙΤΟΙΘ οὗ [6 ὍΠΒΘΘΕ : 

8ἃ5 ἴῃ6 ᾿ῆβοθῃ ἴ8 γχοϊῃϊοτοθὰ ἔτοσαη ἐμ ᾿ἰνίηρ, 80 (89 βυβύθαῃ οὗ {89 

Ἰνίηρ ἰβΒ τοϊῃϊοσοθοᾶ ἔγοτσα ἔῃθ σϑϑῖτα οὐ [89 ὉΏΒΘΘῊ --- [πᾶ 186, Ηδάθβ. 

--Τὸῷ 18 οὑυΐοιυβ ἐμαὺ ἐπ18 Ατρυτηθηῦ ῬΣΟΥ͂ΘΒ ΤΆΘΓΘΙΥῪ {86 οσιβύθμοθ οὗ οδυΐδίῃ. 

Ὕγοοῦβ8θ8, οαΠ]οἃ Τὐϊο αἀπὰ Ὀοαία, ἴθ ΟΝ. ποίηϊπρ 6, θαὺ 'ἴπ ὙΒΙΟΒ 81 
δοοογιθ8 (γίγνεται), διιἃ ἀο68 ποῦ ἱταρ]ν [86 Ἰπάϊν! 0.8] Θχβύθποθ δέ ἀθδία οὗ 
ἐδο υχϊηδη βοὰ]. ΤῊΘ οοποθρίϊοι οὗ Βοίῃρ θσθ υὐἹοϊἀθα 18 ὑμαὺ οὗ ἃ ναϑὲ 

368, ουὖ οὗ ὙΒΙΟΏ, ὈΥ Οπ6 ὑγδηβιῖοτι, ΒΟᾺ]Β ἃσΘ Β.]Σταθ4, 11 [ἢ ῬΑΙΕ0165 οὗ 

ψαῦον, ἰμΐο ἃ τϑρίοπ ὙΏΘΤΘ ΠΟΥ͂ Δ1Θ [Ὁ 8. ὑϊτηθ ᾿πυ181016, ἈΠ], ὉΥ ἃ ΠΘῪ 

ἐγαπβι οι, [μῸῪ ἀθθοθπά, δηἃ ΤΟᾶΡΡΘΑΣ ἴῃ 89 Βρῆθγθ οἵ 86 σνἱβ81019, σψιδουΐ, 

ἨΟΎΘΥ͂ΘΣ, ΠΘΟΘΒΒΑΙΊΥ Ῥγθβοσυίπρ ἃ ἴτ806 οὗ ἐμοῖν ἱπαϊν! ἀδ] ὗν. 

71. Α. (6.) ἱκανῶς . «- ἔχομεν] Τη 100 Ὦ., πιοτὸ ἔν, ἔχω παρ᾽ 

ἐμαυτῷ, ------(9.) δύο γενέσεις] .6., ἩΟΤΘΥΘΙ γγθ οδπι Ῥυϑάϊοδίθ Βυδίϑβ ὑμιδὺ στὸ 
ΘΟΠίΤΑΙΎ ὕο 680} Οὔμον, ὕμθη Ὁ Ο8Ὲ. Ῥγοαϊοαῦο ὑγϑηβι 0 }}8 ἔχοσιλ οπθ ἰο [9 

ΟἿΟΣ ΤΘΟΪΡΙΟΟΔΙΙΥ. ἃ 

«γσιμηοηέ 

1, 

ΤῊ τοϊδίΐοη 

δοσχρουημάραοῦ 

Οοπίέζασίθα 

Τορσοαποΐηρ; 

ΘΔΟΝ ΟἾΠΟΣ, 
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. “ε » 9.Ρϑ λ»-οσῪ 9 Ἀ δ᾽ Φ ΝΞ ὲ » 4 5. με: Ανφωμιοέ τοῦ ἑτέρον ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ 
τὸ ἕτερον: μείζονος μὲν πράγματος καὶ ἐλάττονος μεταξὺ 

» ἃ ,’ , φω ν Ἅ , 9 ’ αὔξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν οὕτω τὸ μὲν αὐξάνε- 
σθαι, τὸ δὲ φθίνειν ; Ναί, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ διακρίνε- 

ν , ἃ [4 Ἁ ’ σθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι καὶ θερμαίνεσθαι, 
καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώμεθα τοῖς ὀνόμασιν ἐνια- 

χοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναγκαῖον, 
, ’ 3ϑ Ν 53 3 ή ’ , 3 3 ε Ζ΄ γίγνεσθαί τε αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων γένεσίν τε εἶναι ἐξ ἑκατέ- 

με ρων εἰς ἄλληλα ; Πάνυ μὲν οὖν, ἦ δ᾽ ὅς. 
ῬΑΤΑ͂Ι6Ι οἵ ΧΥΙ. Τί οὖν ; ἔφη, τῷ ζῆν ἔστι τι ἐναντίον, ὥσπερ Ο 
1λῖθ δπά “Ὁ 5 ᾽ Ν “ὃ , Α Ψ Ψ ΄ Ὑ ακίηρ, τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν ; Πάνν μὲν οὖν, ἔφη. Τί; 
Ὀοϑδῖὰ δηά ΜᾺ “" 

πω Τὸ τεθνάναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγνεται ταῦτα, 
εἴπερ ἐναντία ἐστί, καὶ αἱ γενέσεις εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ 
δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὖ; Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν 

συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ, ὁ Σωκρά- 
της, καὶ αὑτὴν καὶ τὰς γενέσεις: σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν. 
λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ 
καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγο- 
ρίναι τὸ καθεύδειν, καὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν κα- Ὁ 

, ᾿ κ᾿ . 9 ’ ε ΝΟ Ψ 
ταδαρθάνειν εἶναι, τὴν δὲ ἀνεγείρεσθαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, 
Ἄ » ’ Α ἐὰ , ’ Ἁ ;,»ἷἦ΄4χὰἋῪ Ψ Ἁ ἢ οὖ; Πάνν μὲν οὖν. Λέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὕτω περὶ 

ἌᾺ Ἁ ’ 9 9 ,’ ἃ ᾿ ἰφὶ ῪΜὰ μ ζωῆς καὶ θανάτον. οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζῆν τὸ τε- 

Β. (6.) κἂν εἰ μὴ χρώμεθα] ἱ.6., “ἴῦ 1Β πο οδἠθοίίοι ἐμαὺ {π686 ὑγαπιβι ῖοπβ 
ΔΘ, ἴῃ ΒΟΙῺΘ Ο8868, ποὺ ἀθβὶρτιαίθα ὈῪ βρϑοΐβὶ ἔθστηβ.᾽ δυο. σα ῦ8] πουῃ8 

τϊρθῦ ποὺ ὯθΘ ΘΟΤΏΤΩΟΙΙ, Ὀὰδ ΠΟΥ 8176 οἱαϊπιθᾶ δ8 Ἰβριἰτηδίθ. ------- (8.) 
ἐξ ἑκατέρων ἑκατέρων ἰβ ῬΙΌγΑΙ, ῬΧΟΌΔΌΪΙΣ 88 τοίοσσίπρ ἴο τῆοσθ ἔμβῃ 
Ο1Θ Ῥδὶν οὗ οοπίγασϑβ ρτουρϑᾶ ἰορϑίμεσ Ὀβέοσθ, νἱζ., διακρίνεσθαι κ.τ.λ., 
ψύχεσθαι κ.τ.λ.. 

Οσ. (4.) μεταξὺ δύο δυοῖν] Οὐπαρασθ 8. βἰταῖ]αν οο]οοδίζοπ οὗ γοσάβ ἱπ 
ῬΆΠΟΙ. 60 Ο., χωρὶς ἑκάτερον ἑκατέρου θέντες. ΟΥ̓, α]8ο 98 Ὦ., ἑτέραν 
ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς. δοοταίθθ [θη Ῥγχοοθθᾶβ ἰὸ ἐσθαΐ ΠΑΝ 189 
ΤΟΙ ΔΕΙΟΠΒ οὗ ὁη6 Ῥδῖγ οὗ οουτϑίδίίνθ οοπίχσασθθ, Θ᾽ θθρίπρ δῃὰ ὙδΚίμρ, 88 δα 
ΘΧΘΙΊΡ]Θ ο ΟΘ 068 Βοῦν ἕο μδπά]9 ὕμοβθ οὔ 88 οὐσ ραν, Ὀθδίῃ ἀπά 1 9. 

Ἐ,, (8.) τοῖν γενεσέοιν]ο ΤᾺΘ ἐθπάθπου οὗ {86 Αἰξῖο ἀϊα]θοῖ τσαβ ἑοψασὰβ 
8. ΔΟΒοσρίϊοι οὐ 6 ἔθταϊμῖτιθ ρϑηᾶθν ἀπᾶθσ [ῃ6 τωδβου]ηθ, 88 18 βθθὰ [πῃ 
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ἢ 

θνάναι εἷναι; Ἔγωγε. Γΐγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί. Ἔξ 

οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον ; Τὸ τεθνηκός, ἔφη. Τί 

δέ, ἢ δ᾽ ὅς, ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ; ̓Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμολο- 
“Ὁ ν ν ω 3 ἰω , μέ μὰ ’ δ γεῖν ὅτι τὸ ζῶν: Ἔκ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ 

-“"ὟῬ , ἃ ε ἰω ’ », » 3.ϑΆ ζῶντά τε καὶ οἱ ζῶντες γίγνονται ; Φαίνεται, ἔφη. Ἐϊσὶν 
ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν ἽΛιδον. Ἔοικεν. Οὐκοῦν καὶ 
τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἥ γ᾽ ἑτέρα σαφὴς οὖσα τυγ- 

, Ἅ ν 9 , δ ’ “ἃ » [4 χάνει: τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, ἢ οὗ; Πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη. Πῶς οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ποιήσομεν ; οὐκ ἄντα- 
ποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύ λὴ ἔστ ο μεν τὴ γ ᾽ τῃ χωλὴ ἔσται 

’ Ὡ 3 Ὺ»΄ιὰ ΄κὰ 

ἡ φύσις ; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποθνήσκειν ἐναντίαν 
Ἁ ’ ἤ » 4 ’ . 9 

τινὰ γένεσιν ; Πάντως πον, ἔφη. Τίψα ταύτην; Τὸ ἀνα- 
, 9 ἰφ ἊΝ δ᾽ πὰ » » ἈΝ 9 , βιώσκεσθαι. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, εἴπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκε- 

“-Ὃ » ΜᾺ 

σθαι, ἐκ τῶν τεθνεώτων ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας 
ν Ἁ 3 ’ 4 ε ΜᾺ ν 

αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι; Πάνυ γε. Ὁμολογεῖται ἄρα 
ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι 
5. Δ “Δ ᾿ν ἰῳ 5 “ ’, ’ Ἁ οὐδὲν ἧττον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων' τούτου δὲ 

ὄντος ἱκανόν που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτι ἀναγκαῖον 
Ν “. ’ ἈΝ Φ . ψ Ἁ ’ ’ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναί πον, ὅθεν δὴ πάλιν γί- 

- » ΕῚ , Η »-ἌἜἌφ ε , 
γνεσθαι. Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημέ- 
νων ἀναγκαῖον οὕτως ἔχεω. 

ΧΥΙ. Ἰδὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὦ ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ 

δ]θοξίνοβ ἰπ -ἰος, διὰ ἴῃ {86 ἄπ] οὗ ἀθτηομπβίγα νϑ ρσοπόιηβθ. Οπ Θοδία 
τοραταθα 88 ἃ γένεσις ΟΥ παύϊν! γ, ΘΟΙΡασΘ ἥθηθοα Ερ. 102, “168 ἰδίθ, αθτα 
[Δηατδτα οσίσοιηυσι σϑίουσ 488, δοΐθσηιαβ ἠαίαϊέβ οί. Τ15 ὑμβουρηῦ 18 δαταϊτ- 
ΒΌΙΥ ὑσοαίθα Ὀγ Βαϊᾶθ (1γτ. 11. 28,21.), “ΤΘϑ τοῦθ ϑύὸ ρατίατι δἰὐοτὶ, οἵο.---- 

, (δ.) οὐκ ἀνταποδώσομεν] ΤΐΒ ψΟΓὉ 18 ἈΘΓΘ ἐσαπβίἐνο--- αϑδέγη 48 σογγοβροη- 
ἕησ: ἴῃ 12 Β. ἸαίσϑηβιΌν6, {0 σοΥΥθδροηά. 

Ἴ2. Α. (6.) ὅθεν δὴ πάλιν γίχγνεσθαι]ὐ Α τοϊαἰῖνθ οἴδιιβο 18 ἔουπᾶ ἴῃ (Ἀθ 
ἀπιβηϊεῖνο ἴὰ ἱπαἰτϑοῦ ΒΡΘΘΟ, ΘΒΡΘΟΙΔ]Π1ν ΒΘΧΘ 10 18 8ΔΠ ἱτηρογίδηῦ ρατῦ οὗ [6 δΒέαΐθ 

τασιῦ, τοῦ ἃ Βυ 5] ἸΑΤῪ ΔΡροπάδρθ. Ἠδὶπαοτχῇ, ἴῃ ογάθτ ο ποὺ χὰ Οὔἢ6 1 π1ῦγο, 

Ῥχοροβϑὰ οἱζμοῦ ἰο οβδπρο δὴ ἰηΐο δεῖ, οΥ ἴο τοδᾶ γέγνονται. Βοδβηθίάοσ (Ρο]. 

1. Ῥ. 241) Βαρροβοβ ἃ ἰαὐδηῦ ἔφαμεν ἱταρ!οἃ ἴπ [86 ῥγουΐουβ ἐδόκει. Τῇ ἷβ 

ΒΤΆΡΙΟΣ ἰο Θομβί ον 1 88 80. ᾿πβίδῃοθ οὗ ἃ σϑ᾽ϑίάνθ οἴδιβθ αἰἰτδοίοά ἱπΐο ἐδθ 

χηοοῦ οὗ [η6 γοῖῦ ἰο ψ βίοι ἰδ ἰβ βυδ]οϊποᾶ: οὗ, 109 Β., εἰς ἃ ξυνερρνη- 

κέναι. Ιπ ἐδόκει, [Ὧ6 ΤοΘέθσομοθ 18 ο [80 Ττϑδβοηηρ' ἵπ' 70 Τ., τοραγάϊης 

ἱκανὸν τεκμήριον. 

7) ΤίοοΑ] μα 8- 

(ἰ[οῊὰἡ ΠπΠΘΟΘΑ- 

ΒΑΤΥ͂, ουΐ οἵ 

ὙγὨΐο ἢ Βῃουϊὰ 

Βρτίηρ ἴΠ6 

Βίγθατσω οὗ 1πΠ86 

Ζἰνίης. 



44 ῬΙΙΑΤΟΓΝΙΞΒ 

, ω ..9 Δφωιο ἀδίκως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀντ- 
΄ὰ Ἁ αποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα ὡσπερεὶ κύ- Β 

ΒΕ 3 3. 59 “Ὁ » ε , 3 ιὉ΄ἭΜ ε 9 κλῳ περιιόντα, ἀλλ᾽ εὐθεῖά τις εἴη ἡ γένεσις ἐκ τοῦ ἑτέ- 
ΤῊΘ Α ’ 9 μ Ἀ ν Ἁ 9 , Δ [βο δὔροεα. ρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μὴ ἀνακάμπτοι πάλιν 
ΒΙΟΏ Ο᾽ θ 

9. Ν ἣν δ ᾿ Ἂ εχ ν , 

ἰϑ ποῦ αἸήπο, ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν ποιοῖτο, οἷσθ᾽ ὅτι πάντα τε- 
Ῥαΐ 8 Ογεῖθ; "᾿ ᾿ 5. Ν “- Δ , νι κι 3." θ Ἄ 
οἰποσγίβοιῃο ΔεΤωντΤα ΤῸ αὐτο σχημα αν σχοίη Καὶ ΤΟ αΥὗτήτο Ταῦος αν» 

ΜΟΙ πουἹὰ 

δο ἴο β]θθρ. 
, Ὁ οι κὺ ογ ἴο οἴδοβ, χαλεπόν, ἦ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω: ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ κατα- 

ὃ θ ἤ Α » Ἅ δ᾽ 9 , ᾿ 9 διὸ » αρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσθαι μὴ ἀνταποδιδοίη 
γιγνόμενον ἐκ τοῦ καθεύδοντος, οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντα 
πάντα λῆρον τὸν Ἐνδυμίωνα ἀποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν Ο 

[4 δ ν ." μὰ ἤ 5 3 [4 φαίνοιτο, διὰ τὸ καὶ τἄλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπον- 
[ά ’ ΓᾺ 3 [4 ἃ ἤ , θέναι, καθεύδειν. κἂν εἰ ξυγκρίνοιτο μὲν πάντα, διακρί- 

νοιτο δὲ μή, ταχὺ ἂν τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου γεγονὸς εἴη, 

πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα; Πῶς λέγεις, ἔφη. Οὐδὲν 

Β. (1.) ὡσπερεὶ κύκλῳ] δοοχαῦοδ, ἰο βέσθῃρίμοη μῖβ ἀυρυπιοηὺ, αἰλοιαρὸϑ 
ἃ γοάμοίίο ααὦ αδοιγάμηη οὗ [86 ποραύῖνο Ἀυρούμοβιβ: υἱΖ., ἐμαὺ 1 10 γα ἰὸ 8 
Βα] οὗ ποίηγιρτιθθβ ὅο  ΒΙΟᾺ 411 [86 Ῥγχγοοθββίοη οὗ [μ6 Τάνϊπρ' γγὰ8 τλουπρ 
«οἱέδοιέ γοίμγ, ἰμαῦ Ῥχοοθβϑίουι, ΒΟΎΤΘΥΘΣ Ἰοηρ δηα Ὀθααθζα], ψου]α οοσηο ἰο 
8. οπᾶ, δῃᾷὰ Ὀ6 βυοροθεάοα Ὀγ Νοίβμίηρ. Τπ 1]]υβίγαξίουι Ἠ6 868 [19 Β1:116 ΟΕ 
[89 Βδοθ-οοῦσθθ, σῖτα 18 καμπή δια ἀνακαμπή ἰοτταΐπρ; (89 οἰτουϊδ οΣ δίαυλος 
οὗ Βοίηρ, 1116 Ῥοΐπρ [16 νἹΒ1016 βἰάο οὗ [818 Ῥδοθισοῦσβθ, ἀπ ἰδ βίαϊθ οἱ 
Θοαῖα Ῥοΐπςς [λ9 ἱπυ181016 5146 οὗ {16 βδῖηθ, 116 686 Β᾽465 τηϑθοὺ δὖ [ῃ 9 
Ῥοϊηΐβ οἵ δρρϑᾶσδῃοθ πὰ ἀϊβαρρθάσαποθ (ἀναβιώσκεσθαι «πὰ ἀποθνήσκειν). 
ΤῊΪΒ ἀτρυχαθηῦ 18 πᾶγοα τι ἢ [μ6 πούξοσι ἔοστωδ]ν βίαίθα 1 ῬῸ]. Χ. 611 Α., 
ἐμαὺ ἴπθχθ νψὰβ ἃ οοσΐδίῃ ᾳαδηΐυτη οὗ διῃηϊτηδίϊουι, ΟΥ 8 ΒΡΘΟΙῆο πΌσα ΡΟΣ οὗ βου]8, 
ἸΠΟΆΡΘΌΙΘ οὗ οὐἴΠΟΣ ᾿πόσύθᾶβο οὐ αἰτηϊηυὔϊουι, οοπἰαϊ θα πῃ (86 βυβίοχῃ οὗ (88 
Τὐείγοσβο. [10 18 ψοσίν οὗ σϑυλδτῖκ (μα ἘΤΡΙΟυΣῸΒ [0]]ονγοᾶ ἃ, Βίτασαν βέσαϊῃ οἵ 
δυχαμιθηῦ τοραγάϊηρ' {86 νἱ αν οὗ Ναίυτο (Θίορ. 1.6. Χ. 89), εἰ ἐφθεέρετο τὸ 
ἀφανιζόμενον εἰς τὸ μὴ ὄν, πάντα ἂν ἀπολώλει τὰ πράγματα͵ 
ΒΙΣΔΠΑΣν Αὐἱβίοι]θ Ῥχοοθθαᾶβ οα [86 ρῥυϊποῖρ]ο, 62 πέλέϊο ηὐλὲ Ξὲέ (ἀ6 ἄθμοςσ. οὗ 
Οοτ. 1.} 8, 1), εἰ γὰρ ἁπλῶς ἔσται γένεσις, ἁπλῶς ἂν ηίνοιτο ἐκ μὴ 
ὄντος, ὥστ᾽ ἀληθὲς ἂν εἴη λέγειν ὅτι ὑπάρχει τισὶ τὸ μὴ ὄν. Οὐομηρατθ 
[86 ΒἰΧα1]Αν τϑαδοπῖτρ οὗ ᾿ογοίϊυβ (1. 988) τοραγάϊπρ' [86 ᾿πῆτηϊν οὗ Βρδοο. 

Ο. (4) λῆρον τὸν Ἐνδυμέωνα ἀποδεέξειε͵ “ ΤῊΘ οϑβδαίίοι οὗἉ 811 ἐμήτιρϑ 
ὙΟΌ] σοπάθχ ἐῃ9 ΒΙΘορ οὗ Επα ντηῖοι δῃ Βαασα ϊν, δα ἐμαῦ ΒοσῸ Ου]α ΠΟ ἸομρῸΣ 
ῬῸ ἐδβουρθὺ βίηρυϊαν ἴὰ 86 ποι]. ΒΟ ΙΚΟΣ ἀπ Βίβ]  αύτη ἱπιβοτέ ἄν αἴίοσ πάντα. 
ἸΒουρΆ ποῦ ἔουμὰ 1η ἴμ9 ΜΒΗ., 18 ῬΤΘΒΘΏΟΘΘ 18 ΠΘΟθδβασγ. ΒΌΘΝ ᾿ἱπβίδῃοοβ 88 
Χρη. Μομ. 1. 8, 1δ 16 ποῦ ἴῃ ροϊπΐ, 88 [86 οχἸηϊβδίοι οὗ ἄν ἴῃ 6 δοοομᾷ οἵ ἔσο 
ἴδιο ἀπᾶος [(8Β ἱπῆτοποθ (οὗ. παύσαιτο σβουΐ ὦν, «ἴον ἂν πάθοι 

ἴῃ Β., ΔΌοΥθ,) 18 ἀἰβοχοιῦ ἔγοση 105 δΌβοποθ ἱπ [86 ,γδὲ οἵ ἔνγο οἰδβθβ, 
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ὁμοῦ πάντα χρήματα. ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε Κέβης, εἰ 
ἀποθνήσκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ ζῆν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ 
ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶτα καὶ 

᾿ έ 9 ’ 4 5 9 5" ΄ ἰφὸ 

μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο, ἄρ᾽ οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα 
’ , ν , ἴω, 3 Ν 9 ,. “ ἐμέ πάντα τεθνάναι καὶ μηδὲν ζῆν; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων 

τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ 
9.ϑ δ ’ ἊΝ 9 μ θ ’ ὐὸ , [4 οὐχὶ πάντα καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι ; Οὐδὲ μία 

μοι δοκεῖ, ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς 
παντάπασιν ἀληθὴ λέγειν. Ἔστι γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα 

9 9 »’ ε ΝᾺ 9 3» ἊΝ Ἁ Ἅ 

οὐκ ἐξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι καὶ τὸ 

ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνε- 
ν δ ΄-Οὄ ’ Ν 4 Ν ἰφῳ ’ 3 σθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι, καὶ ταῖς μέν γ 

ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον. 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ τ θη, 88 ΠΘΣΘ, Θδοἢ οἰδιβο 88 ἃ βοραγαίο βυρ)]ϑοὺύ. ΤᾺΘ6 ΟἹΑΘΥ 

ὑγαυβ]α 0 }}8 τηᾶκο πάντα (88 πΒυδ]οοῦ οὗ Ῥοίὰμ οἷδιβοβ: [δ τωοσθ σϑ- 
οθηῦ ὁπ68 ἴδ ᾽᾿Ἐ νδυμέων; 88 [Π6 Βυθ]θοῖ οὗ ἐμο βοοοπμᾶ : τυ] ἢ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ, 
ἴῃ οσᾶδυ ἴο οδδοῦ ἃ Ῥσορογ οοπῃθοίζοι τ {86 οΙαυβο διὰ τὸ κιτιλ. Ἐορατγὰ- 
ἱπρ; ἰὴ Ἰορομᾷ οὗ Επαντηΐοῃ, 1 ὰ8 8π δρὺ 1]υβ σαϊίου οὗ (80 οὐϑϑαξέορ, (δῦ 
ψου]ὰ 1βϑι9 τυιϊπουῦ ἀπ ἀνακαμπή ἴτοτα [86 ὕπβοοα. ΟἿ. ΤΒθοοσ. Τὰ. 171. 49, 
ἄτροπον ὕπνον ἰαύων, ἰ.6., Κλ Βῖοθροσ οὐ. Μουπὺ 1μδΐτηθβ. " Αὐἱβίοξ!θ 
(ΕΝ. ΣΧ. 8) Θμαρίογβ {π6 Ἰοροπᾶ οὗ Εἰπαγταΐοι ἰο ᾿πάϊοαῦθ στ μδῦ ΒΘ οοπαιἀογρα 
ποΐ ὕο Ὧθ [Π9 τηοάθ οὗ Ἰἱνίπρ οὗ [86 ροᾶβ: οὐ γὰρ δὴ καθεύδειν ὥσπερ Ἔν- 
δυμίωνα.------(δ.) ὁμοῦ πάντα χρήματα] ϑϑοταθ τοιμδυ 8 ὁπ. [89 ἱπιροχίαπε 
ἀοοίτϊπθ οὗ Απαχαρόχαβ Μ11 Ὁ6 ἔουπὰ ἰπ Νοίο Μ.------(6.) ὡσαύτως δέ] Ατ- 

ΒΌΤΟΣΙΠρ ἰο οἷον ἴῃ Β., 88 Ὀοΐηρ ἐλο δρρ]οαίίοι οὗ ἐμ 6 οοταθασίβοῃ ὕμοπ ἱπέτο- 
ἀπορθᾶ. ΤῊ 1668 Ἰθηρἐμθηθα βομίθποοβ, [9 ῥαΐσ οὗ δουσϑιδεῖνθρ 18. ΒΌ} }]Ὺ ὥσπερ 
[Ο]Πονοᾶ Ὁγ οὕτω δέ. 

Ὁ. (1.) εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων] Ῥαοῖον ἐπουρδὲ ἐμαὺ μή 88 Ἀθοββδ- 
ΒΕΣῪ Ὀθέοχθ γίγνοιτο, ἀπαοχβίαπαϊπρ τῶν ἄλλων ἰο βἰρτ λέν οἱ τεθνεῶτες. 
ἩΗοἰπαοτῖ βῃονοᾶ ἰμαὲ τῶν ἄλλων βρη 68 σήν οὐδοῦ 806,06 ἐλαη οἱ τεθνεῶτες, 

δηθὰ {μπὲ μὴ 15 ἐμογϑίοσθ ποῖ πθοθββασυ. 
Ἐ,. (4.) ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἣ ἀνάμνησι.] ἨΗοτθ ὈορὶπΒ (μ6 Βοοοπᾶ 

ἘΌΣΤΩΔ] Ατρυμηθηΐ, ἀπ ομθ9 ἐμαὶ 18 Ῥϑου λιν ΡῬΙαίοηο, ουμαθα οχ Ὧ18 ἴδ- 

" ὙΒΔΙΘΥΟΣ ΠΊΔῪ 6 {π6 ἀχϑοῖ πωροτί οἵ (μἰ8 Ἰορομὰ, ἩΠΘΈΒΟΣ τσ ποῖά τὴ ΜαΣ. ΜΌΪΙΟΣ 

(Οχί. Εδββαᾶγβ, 1856), παὶ Ἑπάντοηίοη ἰ8 ἐμ ἱπιαρο οὗ 1π6 βοι(ἰπρ ϑυη σούπρ ἀοιθν ὑπίο [86 

ὈΔΙΠδ οὗ οοαδῃ, ΟΥὁἹ τι οἰπογθ, ἰμδὲ π6 ἴθ ἐπ6 φοηΐαβ οἵ 5166} Ῥεγβοῃι θᾶ 88 δἰθαϊύμπο οὐϑῦ 1:6 

ἔγδλιιθ (ἐνδῦναι), ἰξ 18 Ῥργοῦδθ!ο ἐμαὶ ἴς ἰΒ. ἃ τω γεμοϊορίοδὶ ρϑγϑ]16ὶ το [Π6 ἸΙορϑμὰβ οὗ [9 Βίγη αν 

1πουρῖ [688 ῥγοίϊσαοϊθα 81660 οὗ Ερἰιηδηΐᾶθδ, ἀπὰ 1Π0 δοβιγβοιίίοη οὗ Αγίβίθαθ, τὶ οι ἸαίίοΣ 

Ἰοοηάβ, δοοοχάϊηρ ἰο Μαχ. Τυσὶυβ (155. ΧΥ͂Ι. 3), πΌΣΟ ΤΌΣΩ. οὗ ἰοδομίης ΜοίοσΩ ΒΥ ΟΠΟΒίβ. 



486 ῬΙΜΑΤΟΧΙΒ 

«Αγφωνηονξ ΧΥΠΙ. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ᾽ 
ΤΠ. ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής ἐστιν, ὃν 

» - » Ἐχρονείοηο σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἀλλο τι 
ξοοοηᾶ ζογ- 

Φ - Ν “κ᾿ 9. 9 
τοὶ ἀὐσα. ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη πον 
τηθηΐ ἀ6- κι ἃ κα 9 
ἡνοάκα ἥμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμι- 
Ἐαηον]θᾶμθ ἤ . ΜᾺ Α 3 4 9 ᾿ ε ΄ ε Ἀποσίοεο μνῃσκόμεθα: τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἦν πον ἡμῶν ἢ 

: »“ἣΡ̓ ἦ οι. ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι: ὥστε 
ΟΘ.06. ἷΦ καὶ ταύτῃ ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἡ ψυχὴ εἶναι. ᾿Αλλ᾽, ὦ Κέ- 

Ψ ε ’ ε ’ ΝᾺ ᾽ ε 5 ὃ », 

βης, ἐφη ὁ Σιμμίας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἱ ἀποδεί- 
ἕξεις ; ὑπόμνησόν με: οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέ- 
μνημαι. Ἕνὶ μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρω-- 
τώμενοι οἱ ἄνθρωποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσι 

Ὁ κι 
πάντα ἡ ἔχει: καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμῃ 

νου ῦθ ῬΤΊΠΟΙΡΙΘ οὐ Βϑιαϊηίθοθποθ Τύ 18 βαρροδβίθα Ὅν ΟΟΌΘΒ 88 ἂἃπι 1πίοσθηοθ 

ἔτοὰ ἃ ῬΣΙΠΟΙΡΙΘ 611 πον, ἘΎΊοτα {86 ἰηὐδυυϊξῖνο ᾿πιδίδη Δ ΘΟΌΒΗΘΒΒ οὗἨ {86 
τϑοορηϊίοη οὗ Τιυΐ Θὰ Ῥχοβοηίθα ἕο [89 Μιηᾷ, Ῥ]αίο ἱπίουτοα ἰμαῦ 411 

ΕἸΚῸΣ Κπον]θᾶρο γὰ8 Ιθᾶπ18 οὗ ἃ νδηβηθα οὐ ορδουσοα {6 ]Πρθποθ, δπα 

Ἐδοτγοΐοσο ὑμαὺ μ6 ἥου] δᾶ ομὸθ ἀνγοὶῦ ἱπ ἃ ὉΤΙΟΣ δῃᾶ Ἰοΐοσ οομαϊοη. Α. 

δτοαὺ βίθβρ ψὰ8 ἐβουρῇῃῦ ἴο Ὀ6 ψαϊηοαᾶ ἑονγασ 8 [6 ἀοοίτ]πθ οὗ δὰ Αἴος ϑἰαῦα, 1 
10 οου]ἱά θῸ ββονῃ (μαὺ [86 500] δᾶ οσιβίθα 1π ἃ Ῥσῖου βίαϊθ. 

78. (6.)) ἑνὲ μὲν λόγῳ] ὅ50. ὑπομνήσω σε, ΤΕ μαᾶ Ὀθθη δοοοτάϊηρ; ἰο 
Ῥ]αὐο᾽ ΒΤΏΘΠΠΘΣ ἴο ααοίθ ἔγοσα ΕἸτηβο] ἢ, ἢ6 ψου]Ἱᾶ ἢν σϑἔοσυϑα ἴο ὑμ6 Πι΄δίοραθ οὗ 

Μϑῃο, ψὮΘΧΘ [ἢ9 ἔοχτηδὶ ἀθνθὶορταθηῦ οὗ [86 ῬΣΊΠΟΙΡ]9 18 οαπα, οογαΐθβ 18 [616 

Τορσοβοηΐθα 88 ὑσόυῖπρ ίο Μϑηο ὑμαῦ Ἰππον]οᾶρθ 18 Ἰηπδίθ, υ ΒΟ Ὦ ΒΘ 068 ὉΥ 

Ῥυϊμρ ἃ Β01168 οὗ αυθβίοηΒ ΟΟΠ ΘΒ ον ἴο ἃ γσουπρ βίαγθ 'π Μϑπο᾽ Β 
ἰγϑῖη, οα [ἢ 9 ῬΥΓΟΡΘΙΈΙΘΒ οὗ ἐμ6 βαυδζο, πα 6] τοιξπρ ἔγοτα Ηΐτη βυο ΔΠΒΎΨΘΙΒ 88 

ΒΟ ὑμαῦ 86 ᾿Δ8 8ὴὴ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟῚΒ δοαιδιτιίδηοθ τι Οἰϑοτηθίσυ ---ὃ ΒΟΙθ 09 

ὙΈΙΟᾺ [86 ὈΟΥ͂, ΤλΟΤΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪν ὈΘὶΠρ; ἃ ΒΪανθ, ΠΘΥΘΣ ἸΘΑΙΠΘα ξουτη 811, ποΣ δᾶ 

ΔΕΥ͂ ΟΡΡοχύαμῖν οὗ Ἰθατΐηρ. ϑϑοοχαΐῖθβ οοποϊαθβ ἐμαὺ Κπον]θᾶρθ 18 ἰππαῦθ, 
δηἃ (86 οΔ]1Πἴπρ' ἋΡ οὗ δῃ οὐϑουτοᾶ Βοταϊηΐβοθηοθ. ------(8.) οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ 
ἦσαν τοῦτο ποιήσειν] ΤῊΘ οὐτάταοπ ἰοχὺ 888 ποιεῖν. βία Πθαυτα γχα8 [6 
βτβί ἰο στϑδᾶ ποιήσειν 18 [86 ΒοᾺ]. δῃὰᾷ οἶμον ΜΆ553. οἷος τε εἰμι τηᾶῦ Βᾶνθ 

᾿ Ἰιδοϊδηξ, ΠΙ, 18, “Νου Ῥυϊαγογδηΐ δἰ. ΟΣ ΡΟ586 πὶ Βαρογβίηϊ δηΐτιθο Ῥοδ στηοσίοση, 

πἰδὶ νἱἀθδηΐυν 1586 δη 6 ΟΟΥΡΟΓΔ.᾽ 

ἐ ΟἸνταρίοἄογαθ' οοπιπιεπί οα καλῶς ἐρωτᾷ ἰΒ παῖΐνε :---τοῦτ᾽ ἐστὶν, ὀρθῶς καὶ Ἡλα- 
τωνικῶς καὶ μὴ Περιπατητικῶς καὶ μὴ βωμολόχως, ἀλλὰ χεῖρα ὀρέγῳ τοῖς 
ὀλισθήμασι τῶν προσδιαλεγομένων. ΤΠ ΡΙΔίοπίο Βοθο]αν ἄοεΒ ποῖ πϑϑᾶ ἴο Ὀ6 τοιαϊπάϑὰ 
οὗ [Ππ6 ΠΟΙΏΕΙΥ βἰτα 6 υβϑὰ Ὦν ϑοογδίθβ [0 ἀθβοσῖθθ ΪΒ τηϑίποα οἵ δυγακοηίηρ ΤΠουρΗ, νἱζ., 

μαιευτικῆ, 8. ἸΏΘΔΗΒ οἱ ΘηΔὈ]ΐηρ ἴο ὀγύπρ ζογίν, [86 φοποορίϊομδ {πδί νγαὶΐ ἴο Ὀ6 ἀοιἱνοκεα, 

789 



ΡΗΖΡΟ. [{ν. 78.] 47 

3 ΄»-ἪἭ 

ἐνοῦσα καὶ ὀρθὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦσαν τοῦτο ποιή- 
» 5.» 3.ϑ ν Ν , Ν ᾿ Ἐ σειν. ἐπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ ἣ ἄλλο τι 

τῶν τοιούτων, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτι τοῦτο 
ν Σἦ 

οὕτως ἔχει. Εἰ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, 
ε ἊΝ ὁ Σωκράτης, σκέψαι, ἂν τῇδέ πή σοισκοπουμένῳ συνδόξῃ. 
ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη μάθησις ἀνάμνησίς 
᾿ ᾽ κι .»Ἂν ΞΟ ε , ν 5." δὲ ἔστιν; ᾿Απιστῶ μὲν ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, οὖ, αὐτὸ δὲ 

ων » ζω, “Ἁ 

τοῦτο, ἔφη, δέομαι παθεῖν περὶ οὗ ὁ λόγος, ἀναμνησθῆ- 
Ἀ ’ ,. 4. ’ 9 »’ ᾿ Α ’ ναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέ- 

μνημαι καὶ πείθομαι: οὐδὲν μέντ᾽ ἂν ἧττον ἀκούοιμι νῦν, 
Ν “5 , , κι ν Ξς)ἰὺᾳιϑῶ» ε σὺ πῇ ἐπεχείρησας λέγειν. Τῇδε ἔγωγε, ἦ δ᾽ ὅς. ὁμολο- 

γοῦμεν γὰρ δήπου, εἴ τίς τι ἀναμνησθήσεται, δεῖν αὐτὸν 
“ , , 9. », , γ εὰ ᾿ ΔΦ τοῦτο πρότερόν ποτε ἐπίστασθαι. Πάνν γε, ἐφη. ᾿Αρ᾽ οὖν 

δέον 1 [89 Εαύατο ΙΤηδηϊενο, ΚΘ μέλλω δπᾶ κινδυνεύω, οἴ, Ῥοϊ. Υ΄. 469 Ο. 
ἔπειτα, ἴῃ τιοχὲ βοῃίθῃοο, β Δ] δατα ἐμῖπκΒ οοσταρί, θαῦ [89 ΜΗ. ἀγθ απίΐξοστα. 
Τὸ 15 ορροβϑᾶ ἰο ἑνὲ μὲν λόγῳ, ψΒΙΟΝ ᾿πἰτοάθοθ8 ἃ ρθΠΘΣΔ] βίαϊοτηθηῦ τορατᾶ- 
ἱπρ; Κπον]θᾶρο, [0] ονσεὰ ἊΡ ὉΥ ἃ βρϑοίβϑὶ 11 υδέγαϊοι ἔγοσῃ τηδί οσαδίϊοδὶ ἰσηον- 
Ἰοᾶρβθ. Οοιαρατο ἔπειτα δηβυοσίπρ ἴο μὲν ἴῃ Ῥχοίαρ. 810 Ὁ, 

Β. (2.)) ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ] ΤῊΐΒ γ ΥὉ τυΔῪ ἨΔ ̓Θ ῬΘΙΒΟΠΒΙ βαῦ. 
ἦ6οῦ υπάοτβίοοά, βι0}} 88 ὁ ἄγων ἐπὶ τὰ διαγράμματα, οΣ ψΏΪΟΩ ἴδ ῬΘΙΏΔΡΒ 
ῬΓΘΕΘΓΑΡΙΘ, 1ὲ πηδᾶν ὈΘ ἐγοαύθα ἱτα ρθυβοόηα!!ν, {κὸ δηλοῖ ΞΞΞ ραίοί.------(7.) δέομαι 
παθεῖν] ΤἸμθ ΜΆ5. μᾶνθ μαθεῖν. παθεῖν 18 (86 ῬχΟΡΆΌ16 οοη]θοίατθ οὗ 
Ἠεϊπάοχῇ, ΤΟ] ον Ὁν 8411 ἔμ σϑοθῃὺ ϑαϊΐοσβ. Η.. ϑορσωϊαῦ βυρροτίβ μαθεῖν, 
δια ἰγδηβ]αίθθ, “1 ψ]ΒᾺ ὕο ἸΘΆτη δῇ 1ὖ 18 ὑο ΒδνΘ ΤΟΙΩΣ ]Βοθηοθ.᾽ ΤῺΘ οἴδμασ 
τοϑαϊηρ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ᾿η 868 ἃ ἰπᾶ οὗ ὨυτηουΣ ΟΣ Αὐδο Βα] ᾿ηΐο [86 οοπνοσβαίίϊοι. 
“1 σἱ8ὰ ἴο θ6 βυδ᾽οοὐοα ἐο [88 Ορϑγδίίοῃ γοὰ βρθᾶκ οἕ, νἱζΖ., ἰο Ὅθ τουυϊη θᾶ (οὗ 

[86 ῬχΪΠΟΙΡ]6 οὗἉ τϑταϊηἱβοθποθ). ὙΠ ἀναμνησθῆναι ἴῃ ἀρροβί οι τους ἢ 9 
Δυξϊ6 16, Θοτωρδτθ 74 Α., τόδε προσπάσχειν, ἐννοεῖν. ΟΥ̓ 418078 Ο. Οὐταράτθ [86 
αβγτιαϑίοι αἴξοσς πάσχουσι τοῦτο ἴῃ 18 Ὦ. 

Ο. (δ.) λέγω δέ τινα τρόπον τόνδε] ἩΣτηδηπ τϑαὰβ λέγω δὲ τίνα 
τρόπον ; τόνδε. ΤῈ ἱπίτοἀυοίίοι οὗ 8 546 βΒο ]οαὰν 18 ποῦ βυϊία. 016. ΤῺΘ 
τοδϊηρ οὗ ἰμ6 Ζυχίοη οαἰΐοτβ 18 ψίνθη δῦονθ, ψ Έ 0 18. Ῥγθίθσ  Ὁ]9 δέον 
τοιούτῳ φτοοοάϊηρ -----(θ.) ἐάν τές τι πρότερον] ὙΠῸ ΜΒΆ. δηᾶ ΟἸγταρῖο- 
ἄοττιβ δοκηονεάρο πρότερον, (86 θἀϊμοηβ ἄονει ἕο Β δ ΕΟ ἱποϊαβῖνθ τοδᾶ 
ἕτερον, ΜΈΪΟΝ 18 Θχρ]αϊποᾶ ὈΥ ϑοιγηϊαΐ ἀπά 18 ἀθέθῃθσβ ἃ8 πΘΟΘΒΒΑΥΎ ἴο 
ἀἰβέϊπιρυ θη 1. ἔγοτα ἔμ6 βοοοπᾶ ἕτερον. Τῃπ [8 ὙΘΙΥ͂ ΒίταΣ]δν βθηΐθμοθ ἰπ 76 Α. 
ἴβογθ 18 ΟὨΪΥ οπθ ἕτερον. πρότερον, ΒΟΜΘΥΘΣ, ἰΒ ποὺ τι μουῦ 18 ἀϊηου]γ, 

18 10 ἸΧῊ}}168 8ῃ ἱπίοσναὶ Ὀϑύνθϑθῃ [λ6 οὐβογνδίίοι δηα ἐῃθ Σϑιη  ΠΊβοθηοθ ο8]16 ἃ 
ὮΡ ὉΥ {86 ορβοσνδαίίοι, νυ Β] ΟΝ ΔΘ ΒΘΘΙΔΣΏΡΊΥ ΟΟἸποϊἀοηὐ 1 ἐἤτηθ (866 )..), Ὀυΐ 1 
ΤΩΔΥῪ ὈΘ ΟΧΡΙ Αἰ πθα 88 τοΐοστίηρ ἰο {10 βτϑύ ουβοσυδίζοη ΟΣ δοφυδίηΐαηοθ, 10 ἢ 



“«Δγσιρηθηξ 

Π. 

ΠΙυπ γδιϊοη 

ἄσγανσι ἔσγομλ 

4η6 οοπ- 

ΤῊΟΠΙΠΟΔηΐ Πρ 

οὗ Ἐοηιίηΐδ- 

ΘΘΏΟΘ ἰῇ σΟ[- 

τοι Ἰἰΐο. 

48 ῬΙΑΤΟΝΙΒ 

ν [ά ε ΜᾺ ν 9 [έ [4 [ καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρό- 
πῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δέ τινα τρόπον τόνδε: 
3.» ’ ’ ἃ 30. ἡΝ 5 , » μά » 

ἐάν τίς τι πρότερον ἢ ἰδὼν ἢ ἀκούσας ἡ τινα ἄλλην αἵ- 
ν ᾿ ’ 9 “" φὶ 9 δὴ λοο 9 

σθησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῴ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐν- 
’ μὰ νι ε 393. Ν 3 ’ Ἰλλ᾽ λλ' δ. 5. Ν “Ἂ νοήσῃ, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη, ἄρ᾽ οὐχὶ τοῦτο 

’ 9Ὰλ. 92 ν 9 , 4. ᾿ ἫΝ ν 

δικαίως ἐλέγομεν ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἔννοιαν ἔλαβεν; 
Πῶς λέγεις; Οἷον τὰ τοιάδε: ἄλλη που ἐπιστήμη ἀνθρώ- 

ν ’ -Οθ Ν Ψ 3 ΄ Φ . εἐ»59 που καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οὗ; Οὐκοῦν οἶσθα ὅτι οἱ ἐρα- 
,ἷ΄’ἂὦν -Ὦ , λε », Δ δ Ὰλ 4 Ν Ἀ 

σταΐί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἣ ἱμάτιον ἣ ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ 
ζω ῪΜι ἴω » 

αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πάσχουσι τοῦτο: ἔγνωσάν τε τὴν 
[ων » ΜᾺ 

λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ 
,,. ε , κι 9. 9 ᾿ 93 ». . Α ἦν ἡ λύρα; τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις" ὥσπερ γε καὶ Σιμ- 
μίαν τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ ἄλλα που 

΄, ᾿᾿νᾷ » ’ , 4 »»»Ὺ ε μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυρία μέντοι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σιμ- 
μίας. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι ; 
μάλιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα ἃ ὑπὸ 

ἤ Ν ἰφ 2 “Ὁ » 3 [4 4 Ν 

χρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο; Πάνυ μὲν 
Ἂν Ν ,ῶὧῶ͵ φῶ ψ νυν φ ᾿ , 50. 2 

οὖν, ἔφη. Τί δέ; ἦ δ᾽ ὅς: ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα 
καὶ λύραν γεγραμμένην ἀνθρώπον ἀναμνησθῆναι, καὶ 

’ ’, ἴω 

Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον Κέβητος ἀναμνησθῆναι ; 

15 δι οοοάθηῦ ὑο [86 βοοομᾶ οὈβοσνδίίου, βαρρθβθπρ [ἢ ΤαθιηοτΥ οὗ μ6 ἢχβί. 

Ἡυτλδπη του] ΟΧΡΘΙ θοΐα ἕτερον ἀπὰ πρότερον.---ΤἼο ΜῈΟ]Ο οὗ [89 ραδϑβαρϑ 
18. Ἰηοσθβηρ, 88 σοη δὶ η]ηρ; ἴῃ ΘΙΔΌΥΥΟ (86 ἀοοίχίπο οὗ [ῃ6 Αδββοοϊαίίοι οὗ 
1άθ48. 

Ὁ. (4.)) πάσχουσι τοῦτο" ἔγνωσαν τοῦτο ἈΘΥΘ 1Β ῥχοβρθοίνο, απὰ ἐμ 
ΘΙΔΡΏΑΒΙΒ 18. ἱποσθαβθᾷ ὈΥ 089 δδυπάοίοῃ Ὀθίοτθ ἔγνωσαν. ἔγνωσαν ἰβ 85 
ΘΣΔτΩ}]6 οὗ {80 Αοχὶϑὺ οὗ ὑμαοηρίθ Κγέχμομον, ἀἸβ στρ; ἔγοσα {Π6 ἱτηροσῖθοξ οὗ 
ἔγθαῦθῃου, ΜΟΙ Ἠ88 108 Ῥ]806 ἴῃ ἃ "αγγαΐίυθ, ΟΥ ΒΘΙ1ΘΒ οὗ τητιξα}}ν ἀοροπᾶοπὲ 
ΒΘαΌΘΠΟΘΒ. ΤῊΘ δογὶϑῦ πὶ [8 ΒΘΏΒ6 ΘΧΡΤΘΒΒΘΒ τορϑύϊξίοι, τιϊδουΐ σϑίδεθποϑ ἰο 
ΒΏΥ ῬΔ.Ά]16] Βοιῖ68 οὗ ϑυθηΐβ, δπᾶ 18 ὑμβθυθέοσυθ δΌβο]αῦθ ψ Ἐ116 [89 ἱταροχέθοι 18 
τοϊανθ. ϑυΟὮ δπ δοτῖβῦ τι ὺ δυο πολλάκις αἰξδομοα ἰο ἰδ, 48 ἴῃ [ῃ6 ἰηϑέατιοϑ 
οὗ ἀνεωνήσθη ἴο]]οσίηρ,. 

Ἐ.. (2.) μάλιστα μέντοι] ΤᾺΘ ἔοτοθ οὗ μέντοι Βθϑχηβ ἰο Ἀ6, “ΤΉ ΪΒ ἰ8 πσηδέ 
15 ΘΟΙΩΤΔΟΗ]Υ͂ ΟΔΠ]Θἃ τοιλϊ βοθμοθ. [Τύ γυθοθῖνθβ {}||8 ἤδῖηθ ΒΟΥΤΘΥΟΊ, ἐπ ἐδθ ϑρθοϊαῖ 
οα86, ΜΆΘΩ ἐξ (8 φιοϑέ β σι ῖπρ,,᾽ οἵο. 
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Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ 
ων » » 74. Σιμμίου ἀναμνησθῆναι; Ἔστι μέντοι, ἔφη. 

ΧΙΧ εὰ 53. ΔΨ 3 Ν ΄, “Ὰ , Ἁ . Αρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα ξυμβαίνει τὴν 
2». »ἢ 4 } 9. ,5 ε [4 Φ , ν 353 9 "5 ἐνάμνησιν εἷναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπ᾽ ἀνο- 
μοίων; Ἐυμβαίνει. ᾿Αλλ᾽ ὅταν γε ὁπὸ τῶν ὁμοίων ἀναμι- Ῥικίοοιιο 

, , ’ 9 9 9 “ ἤ [ή ἰγοδίπιοθης οὗ μνήσκηταί τίς τι, ἄρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προσπόσχειν, (ιο Ἰᾶρα οἵ 
9 κ᾿ ἦ 3 , κι νιν ε , Ψ « Εφυδ ν. ἐννοεῖν εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιότητα εἴτε μὴ 

Ψ 

᾽κείνον οὗ ἀνεμνήσθη; ᾿Ανάγκη, ἔφη. Σκόπει δὴ, ἡ δ᾽ 
σ 9 ΝᾺ Ψ » ’ ’ 4 » 3 , 

ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν πού τι εἶναι ἴσον, οὐ ξύ- 
λον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιού- 

Ω 9 , δ [φὶ ’ ν ’ 9.»ϑ Ά των οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι, αὐτὸ τὸ 

Β ἰσον---φῶμέν τι εἶναι ἣ μηδέν; Φῶμεν μέντοι νὴ Δί᾽, ἔφη 
ε , “ ε 3 , 9 νὰ ὁ Σιμμίας, θαυμαστῶς γε. Ἢ καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ ὃ 
ἢ ΄Κὰ 

ἔστιν; Πόνυ γε, ἦ δ᾽ ὅς. Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπι- 

14 Α. (8.) φαμέν πού τι εἶναι ἴσον] Τῃὰ οτὰοτ ἴο ἡπᾶρθ ΟΣ Θοταρατθ--- 
ἐδαῦ 18, ἴο δσϑγοῖβθ [29 ποίϊοπ. οὗ ϑαυδ}ύν.---- 0.9 τηυβὺ Ὀ6 8ῃ δηξθοθάθηῦ 

Βίδιατα ἴπ [86 ταΐϊπα Ὀθυοπᾶα δηα ἀῦουΘ 811 [80 τῆθσο ουὐναχα ἰμῖπρβ ὉΡΟΩ 
ψΨΈΟΣ [86 ΡΟΤΤΟΣ Οὗ ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟΙΣ ΤΊΔῪ ΟἾΔΠΟΘ ἴο Ὀ6 ΘΧΘΠ 1868, ἀπα οοπδαξαπης 

{89 ἰδσοδᾶὰ οὗ οοπηθοῦζοη Ὀϊπαϊΐπιρ ὑοχθίμοσ τυ] ἰ λυουβ Ῥμθποσαθηα. ΤῊ] 
ῬΊ]αϊοηῖο ὙἹΘῸ ΤΩΔῪ τϑοθὶνθ 1]]υβίσαδοη ἔγοσα 8 ἰτἰπατοα οηυημδίίοι Ὀγ Ο0]9- 
χάρο (Τ 8016 ΤᾺΙΚ, Ρ. 111): “ΟἿ [0]4 τὴῦ [δθ οἴδμοσ ἀδύ, ὑμαὺ ἴδοΐίβ ζᾷὰνϑ Ὀἰσίῃ 
ἴο, δῃὰ ψοσθ (16 ΔΌβοϊαΐο στουπᾶ οὗὨ ῬΣΊΠΟΡ]98, ἴο ΒΊΟΝ 1 βαιὰ ἐμδῦ, ενοὖθ88 ἀὲ 

λαᾶ α »γέίμοΐρἴε 9 δοϊδοζίομ, Ὺό τοοϊά ποΐ ἤαυς ἐαζθη, ποξΐοθ Οὗ ἐδοδ ζασίδ, ο5 εὐλίο 

δά φγοωιπάοα λὲ8 ρνἱμοίρίθδ. Ὕου ταυβὺ Βᾶνο ἃ ἰδῃΐθτη ἱπ γοὰν Βαπᾶ ἴο ψῖνθ 
πρδΐ, οὐ σσ89 811 [86 ταδίοσἑδ]β ἴῃ 0.6 Το] ἃ Δ. ὯΒ6]685, ἔθ γοὰ οδιμοὺ ἡπὰ 
ἔβοτα, δπὰ 1 γοὰ οου]ά, γου οου]Ἱᾶὰ ποῦ ἀτταπρθ ἔβογα. [π παρὰ ταῦτα πάντα, 
1.6., ἐγαηϑοοηέης 811 ῬΒΘηοσηθπδ, ταῦτα ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ, 88 ἔγοαυθηίν, (ἢ 6 οαὐναγὰ 
Νὰ 88 ΟΡροβϑὰ ἴο [89 1464]. ΟΝ 75 Ἐἰ., ποῦϑ. 

Β. (8.) πόθεν λαβόντες] “ὙὝΕΘΠποΘ μανθ τ δοψυϊτοὰ ἐμ18 Κπονλοᾶσο ὃ 
Ιβ 11 πο [86 οᾶ86 {μα 10 νγὰ8 ἐβχουρ [19 τηϑαΐυχα οὗἉ ΒΌΟΒ. οἰ ὐθοίδ 88 70 ἰαίοῖν 

τοξοστϑα ἴοὸ (οοταρτΘ, 1 ἴῃ Ὦ. θεῖον, ἐν τοῖς ξύλοις τε καὶ οἷς νῦν ὃ ὴ ἐλ ἐ- 
ἥομεν τοῖς ἴσοις, 8. τορο ἀὐΐοπι οὗ [δ Βδ1η6), αἴξ}ασ βοϑίῃρ ἃ βαὶσ οὗ ἔσϑϑϑ, ΟΣ 

ΒίΟΙΘΒ, ΟΥ [86 11, 88 θαυ], ἐΒαῦ το ἐπΟΥΘΌΥ Ὀδοοταθ οοηϑοίουβ οὗ ΤῊδἑ ΟΥ̓ΒΟΣ 
(([μ0 Ιάθ4), ψΒΟΒ 18 αἀἰδοτγομῦ ἔτοσα ἰμθθθ οὐ ͵ θοίβ᾽ ΟΥ ῬΘΙΏΔΡΒ 1 ἄοοθ ποΐ 
ΡΡΘΑΣ ἴο γοὺὰ ἀἰδογοηῦρ 1 80, ]00Κ αὖ ἴὖ ἔτοτα {π18 ροϊπῦ οὗ νἱονν. ΤᾺΘ 

ποχύ Ῥᾶβϑαρθ 18 Ῥοτρίοχοᾶ ὌΥ [86 ἀἰβοσθρδηου οὗ {0 ΜΑΝ,, [89 τη] ΣΙ Υ οὗ 
ψ ΒΟ. τοϑᾶ τοτὲ μέν---τοτὲ δέ, Ὑ1116 (ἢ Ὀοβὲ 88 [ὴθ ΒΟΗ͂Ι. τοδβ τῷ μέν, 
δηὰ ὕοῃ. Π. τῷ μέν----τῷ δέ, θο Μ85. » ἈΟΎΘΥΟΣ, ψ1 τοτέ ττϊτίσθα ΑΡοτο. 

ΤῊΘ δσρυχηθηῦ ΒΘΘΙῺΒ ὑο Ὀ6 ἰμδὺ ὑμ6 Αοέξυδὶ 15. ΔΙΤΑΥΒ ΓΑ] ρ᾽ Βμιοχέ οὗ ἔμ Ιά66], 
88 16. ΒΒοστα ὈῪ ἴμο ἀἰἱογομὺ οοποθρίζομβ οὗ ουγατὰ ϑαυδ έν ἔπαῇῷ ον ταϊπὰ 

Η 



«Ἀγσιρμοηξ 

ΤῊ [68 

ΤΏΔΥ ὃ6 δυ- 

δεοδίοα ἔτγομι 

μοί, Ὀυΐ 

8. Ὡοῖ ῥεῖτηδ- 

τ ἀαεϊνεα 

ἔγοιῃ (6 

ΘΧίΘΣΏΑΔΙ, 

Φ 

80 ῬΙΙΑΤΟΝΙΞ 

στήμην; ἄρ᾽ οὐκ ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ ξύλα ἢ λίθους 
ἢ ἀλλ᾽ ἅττα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμεν, 
ἕτερον ὃν τούτων; ἢ οὐχ ἕτερόν σοι φαίνεται; σκόπει δὲ 
καὶ τῇδε. ἄρ’ οὐ λίθοι μὲν ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ ὄντα 
τοτὲ μὲν ἴσα φαίνεται, τοτὲ δ᾽ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; 
αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἄνισά σοι ἐφάνη, ἢ ἡ ἰσότης ἀνισό- 
της; Οὐδεπώποτέ γε, ὦ Σώκρατες. Οὐ ταὐτὸν ἀρ’ ἐστίν, 
ἢ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον. Οὐδαμῶς μοι 
φαίνεται, ὦ Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ᾽, ἔφη, τῶν 
ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσον, ὅμως αὐτοῦ τὴν 
ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας; ᾿Αληθέστατα, ἔφη, 
λέγεις. Οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος τούτοις ἢ ἀνομοίου; Πάνν 
γε. Διαφέρει δέ γε, ἢ δ᾽ ὅς, οὐδέν: ἕως ἂν ἄλλο ἰδὼν σπὸ 
ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτε ὀνό- 

“11 ἕοστα αὖ ἀἰδοσουῦ ὑπιθ8. ὅϑόοσηθ βᾶγο ΒΌρΡροβοα {86 δυρυσηθπῦ ὕο σοβῦ οσι 
[826 νατϊδοιι οὗ Ορίΐοη Ὀοίνγθθῃ. οἹ6 τηϊπα δηα δηοίδον, Ὀυΐ 818 18 186: ἔοχ 

ῬΙ]αῖο 18 ποὺ τϑδϑοιΐηρ ἔγοτῃ [86 νδγιοὺν οὗ Ἰυαρτηθηίβ ἈΤΟΤ ΤῸ ΘΏΘΓΑΙΠΨ : 
18 ἀγρυχηοηδίοη ῬΓΟΟΘΘΑΒ ΔΒ 1 [60 ψὰϑ Ὀυῦ Οπ16 80] 1 [86 ἀπῖνοσβο ἕο 
Βο]ἃ οοῆνοσθο ἢ [Ὧ6 ουΐός σου, ΤῊΘ ΔΡρ]]οα 0:8 οὗ {π6 164 ἰο οαὐναγᾶ 
ΡΒ Δ.Θ γΑΣ]80]6 ἴῃ ἘΠ ΘΙΡ τοβυ]ξ, Δρροδσίηρ ἴο αἰΐξαὶπ Ὀοίίοσ τϑϑ βαύος αὖ 
0.6 ἔἶτηθ ἴδῃ δποίμοσ, Ὀαύ (818 4068 ποΐ αϑδοῦ [ἢ ᾿πνα Δ Ό]ΘΠ 688 οὗ (89 1468, 

ΟΣ ΠΟΥ βίδπαατγα, Ἰοοκοᾶ αὖ ἴῃ 1861. ΤῊΘ Ῥγϑίοσα]θ σϑδαΐηρ 18 ἘΠΘΓΘΙΟΣ 6 
τοτὲ μέν---τοτὲ δέ, αι [π6 ραββαρθ 111 συπ-- 18 10 ποῦ [Π9 ο8890 μπᾶ βίοι ϑϑ 
ὙΈΙΟΆ ἀ1θ θα 8], ἀπ ἔσθθθ ΒΙΟΝ Δ. ΒΟ 8180, ΘΥθ ΜἘ116 (80 [Ὁ 88 ψθ Κποννὴ 

ΤΏ ΘΥ οοππυθ ἀπομδηρθᾶ, γοῦ αὖ 0Π6 ἐΐπηθ 8:6 οομβί ἀδσεᾶ (φαίνεται, ταοτθ ἐματι 
δοκεῖ 80θηι8) δαυδ], δηα δὖ δηούμοῦ ποί δ᾽ ΤῊΘ Εχβέ πα ρτησηὺ τοραχάϊηρ' ἔμθσα 
ὉΥ ὙΈΙΟᾺ [89 ῥτοροσὲν οὗ ϑαυδ ῦν τγ88 δἰ γτηθα, τᾶν Ὀ6 ονουίυτπθά οἢ ἃ ποὺ 

δχϑτηϊηδίϊομ, ὙὙἈ116 ποίμίηρ οδὰ αϑδοὺ αὐτὸ τὸ ἴσον ἴπι (86 τοϊπᾶ, ψΒΙΟᾺ 18 
ἱηνΑ 8016, δῃὰ ἱπάθροπᾶθη οὗ ταῦτα τὰ ἴσα, οΥὐ ψιμαῦ 18 Βαρροβαᾶ ἴο Ὀθ 8ο ἴῃ 
[89 ουΐον ψγουἹᾶ. (Α εβἰπι]ασ οοτη δἰ παίίοπ, τοτὲ μὲν, ὅτε--- τοτὲ δέ ΘΟΟΌΣΒ ἰπ 
Τορε. ΣΧ. 898 }.).--(ϑ.) αὐτὰ τὰ ἴσα] ὙῊΪΒ Θχργοβδίοι 18 σθσωδυξῦ]9, ἱπαβτηυοα 
88 ὁπ6 Μοῦ] οχροοῖ αὐτὸ τὸ ἔσον, 88 ἴῃ 66 Ὁ)., δίκαιον αὐτό, ΟτἰξῖοΒ ἀἰῆοχ 
ἴῃ {86 ΘΧΡ]δηδίοι οὗ ἐμ Ῥϑου]ασιγ. Αβύ ἐμέπ 16 ΘΧρ 0816, οὐ ἐμθ ῥσὶπ- 
ΟἿΡΙΘ ὑμαῦ ῬΤΟΠΟΤΏΣΩΔΙ ΘΧΡΣΘΒΒΊΟΙΒ 816 πιθθα ἸΟΟΒΘΙΥ ἱπ ΡΙυταὶ (ταῦτα ἰπ 70 Ὦ., 
ἔοσ τοῦτο). Ἠοϊπάοχ βυρροβίβ ἐπα [86 Ῥ] σα! δν ἀτίβοβ ἔγοτα ἐδ ἔδοῦ οὗ οοση- 
ῬΔΙΊΒΟΠ. ἱπιρ  γἱπρ' αὖ 1οαδὺ ὕτ00 ΟὈ]θοΐβ οοτηρατοᾶ. ΤῊΘ οχριδηδίϊοῃ οἱ ΟἸγτα- 
Ρἱοάοχυδ, ἢ ἀῃ. αἰὐογαίίομ,, 18 [88 ὁπ τηοβὲ βαἐβέδοίοσυ : ἐμαὺ 1ξ ὀχρσϑθββοθ 
086 νυυΐηρ; τοθα]8 οὗ [89 Δρροδίϊουι οὗ ἔμ 1ἅθα ἐμ ἐλθ οαϑὸ 9 ἀἰθεγοηξ τιθη, 
Τὰ {μ8 οα89 τῷ μέν----τιῷ δέ---- που]ὰ θῸ ἐμ0 Ῥγθίβσδ᾽]ο σϑαδίπηρ, νὰξ {μ18 
ΒΘΘΙΏΒ Ῥχθοϊυδοα ὈῪ σοί ἴῃ ποχῦ οἰδιβθ, ΜΆΘΩ ἐπαρ]168 ἐμαὶ Ῥ]αΐο 18 ἀϑδιηρς 
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9 “ 4 9.ϑ Ἀ' 595 ’ ν ’ ’ μοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. Πάνυ 
Ν 4 Τί ὃ ’ ἐχ δ᾽ ν . εχ ’ ’ ἴω Ἁ δ μὲν οὖν. Τί ὁέ; ἡ ὃ ὃς: ἡ πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ 

»“» Ν 4 ΄“- -ῷ σσ»ν 
ἐν τοῖς ξύλοις τε καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν τοῖς ἴσοις: ἄρα 

“Ὁ ν » κν »ν 

φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ αὐτὸ ὃ ἔστιν ἴσον, 
ἂἈ 59 ὃ “ » 9, ν Ἁ ῳ εν δ ΡΟ “Ὁ 9 ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνον τὸ μὴ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἢ οὐ- 

Ν μὰ Ἂ φ φὶ ν δέν; Καὶ πολύ γε, ἔφη, ἐνδεῖ. Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν 
» ἰὸ Ν 3 , ὦ ’ λ ἰω ν ἌᾺ 9. Ἀ τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὅτι βούλεται μὲν τοῦτο, ὅ νῦν ἐγὼ 

ε ““ εν Ὁ μέ “Ἂ » 3 ἰοὺ δ. ἃ 3 ὃ ’ 
ὁρῶ, εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύνα- 

ἰφ᾽ ἐν ν μὰ ται τοιοῦτον εἶναι [σον] οἷον ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ἔστι φαυλότε- 
“-“-ῳεΡ ΄ὰ κιὦ ΄- 

ρον, ἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν προειδότα 
393. “ Φ 3. Ν ’ κ᾿ 2 , Α ἐκεῖνο ᾧ φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως δὲ 
ΞΡ 9 , ς΄, Δ Ν φῳ ’ Ν 
ἔχειν ; ̓Ανάγκη. Τί οὖν ; τὸ τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ 
ε αὐ “ἡ Α [4 ΝΥ . 393. ἃ .γ ’ ’ ἡμεῖς, ἢ οὐ, περί τε τὰ ἰσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; Παντάπασί 

5. κι Υ : κα , Δ .Σ 2 
γε. ᾿Αναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου 

ὙἘΠῈ ἃ βἰπρὶθ πη, Τό 18 Ῥσ 819 ὑμαὺ αὐτὰ τὰ ἔσα 1Β Ῥ]γΑ], 88 τοξοστίπρ ἴο 
ΤΑΟΥΘ ἴθδη. 019 ΔΡΡΙοδἰΐοι οὗ [89 ὁπ βίδηἀαγὰ οὗἉ οοτηρασίβοῃ, αὐτὸ τὸ ἔσον. 

Ο. (8.) ταῦτα τὰ ἴσα] ταῦτα ἷἰβΒ ἨθτΘ υϑοὰ δεικτικῶς, οὗ (9 ὀχέοττιδὶ 
του], ταῦτα τὰ ἴσα. “ ΤΆΘΒΘ β0-081164 θαυ] οὈ]θοίβ."------(7.) οὐκοῦν ἢ 
ὁμοίου ὄντος] “Μαυβῖ ποῦ ἰμαῦ Ὀθ ἔτοπι 18 Ὀοίπρ οἰμον 111 οὐ ἀμ] το Ὁ ΑΒ- 
Βαχοαϊγ. Βυΐ 10 18 411 [Π6 ΒΆΙῺΘ 1Ώ ΘΙΓΏΘΙ ΟΔ86 : Β0 ΙΟΠρ᾽ 88 {818 ὨΔΡΡΌΘΗΒ, ὑμδί, ϑἕο., 

ἴμοα Ἐοταϊπίβοθηοο ταυδέ Ὀ6 ρσοἀποϑᾶ.᾽ ἕως ἄν, ψΒΙΟΉ 18 ἀΒΌΔ]1Υ ἀοηθο, ἃΒ ἴπ 7 
Εἰ., ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΠΟΤ ἃ ῬΓΘΙΤΑΪΠΑΤΎῪ ΟΟΠΟΙ ΟΣ ΞΞ ἀμημηοᾶο, ἃΒ ἴῃ Ογαὺ. 889 ἘΣ., 
398 Ὁ. ΗἩ.΄. ΚΒομβταίαΐ, ἱὰ 818 Καὶ. Οοτηταθηΐ, 1. Ρ. 60---6ὅ, Βα5 δαἀναπορᾶ 

ΒυΠΑΥΥ ΤΘΑΒΟΠΒ ἀραίτιϑὺ [86 ροπυΐπθη 688 οὗ [Π6 ρουίίοη Οὐκοῦν ἢ ὁμούου---- 
Πάνυ μὲν οὖν. ΤῊΘ ἀτραχηοπὺ 18 οογίδίπ]ν ποὺ αϑϑούθα ὈΥ (Π6 οπηϊββίοι. 

Ὁ. (6.) ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τὸ μὴ] “18 ἴμθτο ΔΩΥ ῬΑΠτρ ΔΎ ἔτοτα 
ἰμαὺ, βο ἐμαῦ 6 Υ δ.ϑ ποὺ Βυ ἢ 88 ἴμ9 1ἅθ8 οὗ Θαυδι! νυν 18 ΔΌΒΟ] αὔθ! γ, ΟΥ 8881] τγϑ 

ΒΑῪ ὑμαΐ [δθ76 18 πὸ ἔ41}[ὦιρ Οὗ: ἐ.9., 85.411 τγϑ. βᾶῪ ὕπαῦ [ῃ6 ῬῬΘποσαθηΔ) 

ΔΙΑΥΒ σοργθεθηΐβ ἔᾺ ΠΥ [86 1ά68], οὐ ὑμαὺ 1Ὁ 18 ΤΆΘΙΘΙῪ Βυρροβίϊνθ, ἃ πα ῬοΒΒοδθθά 

οὔ ἴμϑ ρόονοσ οὗ Ἐδιαϊ:βοθηοθ---ο Σ ΘΣΆσΩΡΙΘ, οὗ οΔ111πρ' Ρ [μ 1ᾶθ8 οὗ Εἰαπα ν ἢ 

ΤῊ Βοα] ἴδῃ σϑαᾶβ τιβ ἴον τό απᾶ ογαῖίβ μή. Εν ἴμο τϑδάϊπρ, τὸ εἶναι αἴνος ἐνδεῖ, 

Ἡεταδηη ΟΟτΆρΑσοΒ ΕἸ βὲ. Υ 111. 868 ἢ., σμικροῦ ἐπιδεῖς τὸ μὴ πάντα κατὰ 

νοῦν πράττειν.----(8.) βούλεται) ΤῊΪΒ νοτῦ 18 υβοᾶ, 88 ἴῃ 7ὅ Α., τ δα 
ἱπαηίτηδίο βυθ᾽οοί. ΟἿ, “Ουἱά Β[}] οὐδέ μδθὸ οσαίῖο. Οὐταρασθ προθυμεῖται; 

1δ Α. 

ἘΙ. (1.) τοιοῦτον εἶναι [ἴσον] ἴσον οὗ [89 ΜΗ͂ΝΜ. 18 16 ουὖ ὈΥ [86 ΤΟΣΘ 

τοοοπί ϑάϊζοση, 88 ἃ οσῖοβΒ. Ηοίπάοτῆ ἀοπίθβ τοιοῦτον ἴσον ἴο ὈΘ ΟἼΘΘΙ,, ἴπ [0 

Β6ῃ86 οὗ οὕτως ἔσον.------(2.) ἀναηκαῖον που] ϑεῖ. εἶναι. Οὗ 111 Β., 

τοῖθ. 

Φ 



«ἀγσιρποδηΐέ 

δῶ ῬΙΙΑΤΟΝῚΞ 

ἰφ [ὠ ν Α ων 90. 9, »»»ν »’ 

τοῦ χρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν, 78 
᾽ν 9 [ὰ Ὶ ’ 9 Φ μ» » δὲ ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτ᾽ εἶναι οἷον τὸ ἴσον, ἔχει δὲ 
ἐνδεεστέρως. Ἔστι ταῦτα. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦ- 

ΝΌῸΌ.ν»ν θ ,.“κ" 9 ’ δὲ ὃ ᾿ Φ μεν, μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἶναι 
[ω ΜᾺ οὺ ἱμ ἐννοῆσαι ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἣ ἅψασθαι ἢἣ ἔκ τινος. ἄλλης 

ίω 3 ’ 9.»ϑ μ᾿ ’ ΝᾺ , ΟῚ τῶν αἰσθήσεων: ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω. Ταυὐτὸν 
γὰρ ἔστιν, ὦ Σώκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὃ 
λόγος. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ ἔκ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι 
ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐκείνον τε ὀρέγεται τοῦ 
ὃ ἔστιν ἴσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν" ἢ πῶς λέγομεν; 
Οὕτως. Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν 
καὶ τἄλλα αἰσθάνεσθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπι- 
στήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου ὅ τι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν 
αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάν- 

ἊᾺ 4 Φ 9 ἡ Ψ δ .». κ« ’ 
Τα ΤΟίαντα εἰναὶ οἷον ἐεκΚεινο, ἐστι δὲ αυτου φαυλότ ἐρα.. 

᾿Ανάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν γε- 

16 Α. (2.) ὀρέγεται μὲν πάντα] ὙᾺῸ ῬἈΘΠοτΩΘΏΔΙ ἰβ ἈΘΥΘΣ τοῦτο ἔμδτι 
8. ἈΡ χοχιτηδύϊου (ὄρεξις) ὑονγασὰβ [ἢ 1494]. ΤᾺΘ ΔΌΠΥ ἴο ῥϑσοθῖνο ἀϑέθος 
ἱπι 1198, δοοοτάϊηρ ο Ρ]αΐο, [86 ΔΌ Π γ ἕο οοποθῖνθ [89 ροτἕοοί.------(8.) ἀλλὰ 
μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν] ΤΪΒ ραββαρθ 18 ἰτωροχίαπί, 88 ἱπαϊοαίάτιρ (86 
᾿ἰπᾶ οὗ ἑπποῦοι ῬΙαίο οοποοᾶθα ἴο {86 ββΘΏ868: ΥἹ]Ζ., ἃ Βυροδέξνθ ΟΣ σοτα παρ» 
Ταπούϊοη. Οοτάραγο Νοίο α. -- (6) πάντα ταῦτα] 41 αϑῆττα {δ βδσωηθ οὗ 
811 βῃο ἢ}! Ῥοσοθρίϊομθ, ταῦτα τοΐοχυίηρ ἰο (89 ἥὅδβηβοβ δῃὰ (η6 ἰῃϑοστηδίοσι 
ΤΘΙΘΌΥ ΒΡ] 164. ΤᾺΘ βαϊϑαύ ροϊπὺβ οὗ [Ὧ6 σθϑβοπίτιρ᾽ τῆν 6 ἔδπι8 ΘΟΠἀΘΗΒΘΩ͂ : 

88 [86 ρΡἱ᾽οΐαχο οὗ ΟθΌθ8 βυριροβίβ ΟθΌ68 Εἱταβ6 1}, οὐ σβοότα [86 Ῥἱούυχο 15 αὖ θοβὲ 
Ῥαΐ 8ῃ ἱπιροτίθοι {ζθηθδδ, ΟΥ ῬΘΙΉΒΡΒ Βυρροδϑίθ ὑμ6 ὑπουρδμὺ οὗ ἐδο ἔποπα οἱὨ 

ΟΘΌΘΒ, ἰσατηΐαθ, ἰο ΒΟ 1 οδηποῦ ὉΘ Β6814 [ο ὯΘ 8ἃ 1ΠἸΚΘΏΘΆΒ δὖ 811, Βὸ {9 
ΞΘΏΒΘΒ ὈΥΪΏρ; ὈΘΙΌΣΘ τι ΡἱοὕαΣΘΒ ὙΒΙΟΒ. 081] ἊΡ 146818, οὗ Βοτλθ οὗ Ὑῖο ἐμὸν 

ΤΩΔΥ͂ ὉΘ βαϊά ἰο ὍθαΥ [86 ἸΑΡΓΌΒΒ, ΨΜὮ11 οὗ οἴμογβ ποὺ δ 811 (ἀνάμνησις ῬΟΒΒΙ1Θ 

Ῥοΐι ἔγοσα ὅμοια δρᾷ ἔγοτα ἀνόμοια, ἴῃ 74 Α., οἔ, 76 Α.). Νον, (α) Βοταϊηΐβ-- 
ΟΘΠΟΘ ͵8 ΨΏΘΠ ΟΠ6 8608 016 ὑμῖηρ' δῃᾷ τορσοβθηΐδ ἴο ΗΤΩΒ6]} ἃ βϑοοπᾶ ἰμϊηρ» 
βυρροδίοα ἐμοτοῦγ. Βα (β) Κπον]θᾶρο (ἐπεστή μὴ) ἰΒ ΜΆΘΕ ΟΠ 5668 ουὐψναχᾷ 
ἐαΐπρθ, δηᾶ [μθη υϑρυθβθηΐβ ἴο ἈΪΤη861 89 1άθ88 ψΏΟΒ, τ μϑίμοσ 1 οἱ 

ὉΠΠΊΚΟ, ἀτα Βυροϑίθα ὉΥ ἰμθπι, ἀπ ἅτ αἰβίπο ἔγοῃ βθα. ἸΒθσϑίοσο, (γ) 

ανησα 18. ἃ Τη046 οὗ ΒΙΘΙΏΪ ΠΊΒΟΘΠΟΘ. 

Ο. (1) πρὸ τούτων] Α οοπιἀθηβοά ΘΣΡΥΘΕΒΙΟΩ ἴοσ “ργουΐομβ ἕο [8θ ΘΧΟΙΟΙΪΒΘ 

᾿ς οὗ ἑλοῦ οιυογ 9} δοη8... ΟἿ. μετὰ τὸν θεὸν ἴῃ 61 Β.------(10.) καὶ δικαίου 

ἘῸΣ ἃ ΒΤ] ΔΥ ποη-τορϑμοι οὗ ἴδ ΔΥΪ1Ο]6, 1π ἃ ΤΟΌΡ οὗ ποΐξίομβ ἰπατοᾶὰ ἰο 

ΘδΟὶ οἶμον, οἵ. 94 Ὁ. 



ῬΗΖΙ͂ΡΟ. [{ν. 75. δὃ 

», 9542 Ν “Ἄ νόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας 
5 . 39, ν αἰσθήσεις εἴχομεν; Πάνυ γε. Ἔδει δέγε, φαμέν, πρὸ τού- 

4 ἋἍ 5} 9 ’ 3 , ’ . τῶν τὴν τοῦ ἰσου ἐπιστήμην εἰληφέναι ; Ναί. Πρὶν γε- 
», θ Ἃ ε » 9 , ε “Ἂ 4.4 Ἀ . 953 , νέσθαι ἀρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν ᾿εἰληφέναι. 

»ν 

οικεν. 

ΧΧ, Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γενέ- 
0 » 9 ᾽’ 9 , Ν ΑἉ [έ σθαι ἔχοντες ἐγενόμεθα, ἠπιστάμεθα καὶ πρὶν γενέσθαι 

Ν Ἁ “. ἃ καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἰσον καὶ τὸ μεῖζον καὶ 
ῳᾳ»ΜΛψΜΡΨΝν»Ἅ 9 δ 4 ’ Α ΜᾺ 9 4 Ν 

τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; οὐ γὰρ περὶ 
“Ὁ 9} “5 ς ᾽ εο “ ΜᾺ ’ Δ νΝ νΝ 3 οὶ “Ὰ τοῦ ἰσου νῦν ὃ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὑτοῦ τοῦ 

“Ἂ Ν 9 ἰω ω 9 ΄Ν ΑἉ ’ Α ε ’ , καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου καΐ, 
σ ’ ν ε ’ ἐν 3 ’ “Ἂ Δ ὅπερ λέγω, περὶ ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὃ 
» “᾿ σι 
ἔστι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀπο- 

, “- “ Ἄ κρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. ὥστε ἀναγκαῖον ἡμῖν εἶναι τού- 
των ἁπάντων τὰς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι εἰληφέναι. 
» φ᾿ Ν 5 ’ ’ ε » 59 Εστι ταῦτα. Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ ἐπιλε- 

Ὁ. (1.) οἷς ἐπισφραγιζόμεθα] ἐπισφραγίζεσθαι ἰβ ποῦ ἀποοτητηοη 88 8 
ΤΩ ΘΙΔΡΕΟΥΊΟΔΙ ΘΧΡΥΘΗΒΙΟΣ ΟΣ αὐξαολίηρ α ἀδηρίοη, 88 ἴὰ ῬΆ1160. 26 Ὦ., ῬοΙ. 

268 0.------(2.) καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν] “ΑΒ ΜῈ]1 1 ΟἿΣ απο 0 8 ΘΩ Ἧγθὸ 
αὐοβίάομ, 88 π᾿ ΟἿΣ ΔΏΒΨΘΙΒ ὍΘΙ Ὑἷ6ο ΔΉθΟΙ. ΒΟΙΆ ΤΩΘΙΏΡΘΙΒ (οἴ. 78 Ὁ.) 
ΤΩΔῪ ὍΘ οοπάοπηθᾷ ἱπίο 009 ϑχρχϑβϑίον, διαλεγόμενοι. ΤᾺθ “ βοογαίζουιβ 
ΒΟΣΙΩΟ᾽ 18 δἀτοϊ θα ἰο Βανθ Ὀθθθῃ {80 ροσίθοϊοι οὗ {818 οαὐθομοίζο ταϑίμοά, δὰ 

ὙγΔΒ, ἃ8 ατοίθ βαυβ (ΥἹΠ1. Ρ. 474), “ οοηνογβαΐίοι. βυβὑθσηδ ϊβοα,, δηὰ τοδᾶθ 
ἴο ον ᾿πΐο ἃ οοσίδϊη ἸΟρ1081] ΟμδΠΠ6], ΠΕ πὸ οχίταναρδηΐ αἰΒΟΌΓΒΙΟΩ.------(δ.) 
ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελήσμεθα] “Τί, Ἠανΐπρ' ὁπο6 σϑοοίνθα βυοι Κπον]θᾶρθ, 
0 ἢδΥθ Ὁ ΠΟ Οοοϑδίοῃ Ἰοβὺ 10. Ηοϊπαοτῆ, Βπαϊπρ γιγνόμενοι ἴῃ [89 
Δ αἰ 6208] ο]δυβθ 1η Εἰ., ἐπουρμὺ ἐπαῦ 10 Πδα ΒΠρΡροα ουὖ 1π (818, δἀπα ουρδύ ἴο 

6 ἰπβοσίϑα αὖον: ἑκάστοτε, αυδ 18 6ἃ Ὦν ὑμαὺ δἄνϑυρ. Τΐ8, ἈοΎΘυΌσ, 18 ὕο 
Τα ϊβίαϊκο (λ6 ἀὐρυταθηύ, ΒΊΟΝ συ λὰ8 : “ὟΝ τϑοοῖνγϑ {86 Ἰἱπηου]θᾶρθ οὗ [8.989 

1Τἄοδαβ Ὀοΐοσθ γχὸ 810 ἰδυπομϑὰ ᾿πΐο ὅμ ψου]ὰ οὗ [λ6 βῃϑθηοσηθμαὶ. Τῇ 9 Βδγθ, 

ἴῃ 811 [86 οΥἾἶβοβ οὗ οὖσ Ηἰβίοσυ, τοίαἰ πϑὰ [818 Κπον]θᾶρο, ἔθ ᾿͵1ὸ ταυδῦ μᾶνθ 

1 δὲ οὺν Ὀἱσίμ, δμᾶ 411 τουρὰ 1.136. ΤΆ, βόνσονοσ (ΒΟ 18 ΤΘΠ]Ὺ [16 0886), 

το Ἰορὺ 1 δὲ οὖν Ὀϊσία, ἀηὰ μᾶγο 1 τουϊνϑα Ὁ ον βὅθῃβοϑθ, θα [818 σονυῖνϑα 

Ἐπον]θᾶρθ ταυϑὺ ὍΘ βύγ θα Βοταϊπίβοθμοθ ΤΆΘΒΘ δἰῤθσπδῦνα Ῥγοροβ 1018 

ΒΙΤητηΐδ 8 ἰβ δδικθὰ ἰο οοῃβίοσ, δπᾶὰ σλκὸ 8 ὁμβοῖοθ (76 .4.) δοοοχαϊηρ)γν, 

-- (86) ἀεὶ γίγνεσθαι] ἀναγκαῖον ἐστι 1ἴΒ ἴο ὍΘ ΒΌΡΡΙΠ θα ἔτοτα [9 ῥγο- 
οϑάϊηρ; Ββοπίθποθ, ἰο βόνοττι γέγνεσθαι.------(9.) ἐπιστήμης ἀποβολήν] Οἱ 
ῬΈΠΟΡ. 838 Ε.., λήθη μνήμης ἔξοδος. Οὐοαν. 208 Α., λήθη γὰρ ἐπιστήμης 
ἔξοδος. 

ΒΡ ΠΑΥΙ͂Υ, 

ΟἾΠΟΙ [(6885, 

ΒΌΘΙ 848 ἰῃδὲ 

οὗ {πὸ αοοά, 

[1090 Βροϑδυΐί- 

70], οἵο., 816 

δηῃηϊοοραρηΐ ἴο 

ἘΣ ΧΡοσίθῃοθ, 

δΔηα Ὀχουσδὲ 

ουὔἱ οὗ ΔΌΓΙΟΣ 

βίδίθ, 



ἌΝ 

δ4 ῬΙΙΑΤΟΧΙΒ 

λήσμεθα, εἰδότας ἀεὶ γίγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι" 
τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ᾽ ἔστι, "λαβόντα του ἐπιστήμην ἔχειν 
καὶ μὴ ἀπολωλεκέναι: ἢ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Σιμ- 

’ μία, ἐπιστήμης ἀποβολήν; Πάντως δήπου, ἔφη, ὦ Σώκρα- 
2 ὃ , ᾿ , Ν , θ ’ τες. Εἰ ὁέ γε, οἶμαι, λαβόντες πρὶν γενέσθαι γιγνόμενοι 

“ . ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περι 
[φ᾿ ᾽ Ἁ ταῦτα ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ἄς ποτε καὶ 

πρὶν εἴχομεν, ἄρ᾽ οὐχ ὃ καλοῦμεν μανθάνειν οἰκείαν ἔπι- 
, 9 ,’ Δ ΓᾺ ἴω 9 9 ’ στήμην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη ; τοῦτο δέ πον ἀναμιμνή- 

σκεσθαι λέγοντες ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν; Πάνυ γε. Δυνατὸν 
ΝᾺ “Ἄ ’ 

γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἐφάνη, αἰσθόμενόν τι ἢ ἰδόντα "ἢ ἀκού- 
σαντα ἤ τινα ἄλλην αἰσθησιν λαβόντα ἕτερόν τι ἀπὸ τού- 

3 “ δ » ἐν “Ἄ 3 , 9. » του ἐννοῆσαι ὃ ἐπελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον 
- ἢ “ ἶ Ν 

ὃν ἢ ᾧ ὅμοιον: ὥστε, ὅπερ λέγω, δυοῖν θάτερον, ἤτοι 
δι ’ 

ἐπιστάμενοί γε αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίον 
δ 9 9 πάντες, ἢ ὕστερον, οὖς φαμεν μανθάνειν, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ 

9 Ν Ὅ ἯΔ ε , 9 9 Δ 5, ἀναμιμνήσκονται οὗτοι, καὶ ἡ μάθησις ἀνάμνησις ἂν εἰη. 
Ά Καὶ μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ Σώκρατες. 

΄Ν ΧΧΙ, Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία, ἐπισταμένους 
σι ΤᾺ ᾽ 

ἡμᾶς γεγονέναι, ἣ ἀναμιμνήσκεσθαι ὕστερον ὧν πρότερον 
9 σι 

ἐπιστήμην εἰληφότες ἦμεν; Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ 

Ἐ,, (8.) χρώμενοι περὶ ταῦτα] ΤᾺΪΒ 80 οὗ ταῦτα 18 ποῦ ππέτοαιθπηῦ, 
ἴο βίη γ [86 “ οαὐνγαχα τπον]ᾶ,᾽ οὐ “ [Βΐηρβ οὗ βϑηβο. Οἷ, ταῦτα ἴῃ 74 Α., 
109 Ο., 111 Ἐ᾿., Βο ῬΆ7160. δ8 Ἐ. (1α 76 Ἐ. [μθχθ 18 8 Βρθοῆο σϑέθγθμοθ ἴῃ [86 
οοπίοχί, ὙΒΟΙΘΌΥ͂ 10 βὶτβθοθ μ6 αδουδ-πθη οηθα ΒΌΡΘΙΒΟΙΒΊΙΟῺΒ 14648.) Τὰ 
Ῥμωάν. 249 Ὁ., ἐκεῖνα 18 υδοᾶ οὗὨ [86 1468] ψοι]ά, ᾿π οοπέταϑί τι μ τὸ τ ῆ ηδε 
κάλλος. Τὴ ΠΝ 129 Α., ἄλλα ἀσπούοβ [89 Ῥῃθμοιηθηαὶ, αὐτά ἰδ6 
1464]. 

6 Α. (4.) ἤτοι ἐπιστάμενοι----ἤ] ΤᾺΘ οΡΡοκίϊίοι οὗ ἤτοι---ἢ 18 88}}}1 
ΤΏΟΧΘ τδιϊτοᾶ ὉΥ [86 θα ρμδίΐο ροκίξίοιι οὗ πάντες 88 ὁρροβοᾶ ἴο οὗτοι, ὙΆΙΘΕ. 
δζϑῖῃ 18 ΘΆΡ ΒΔ δἰβθα ὉΥ 18 Ιοοδίίοη α7767 1.8 τοϊδίϊνθ οἴδιβθ. ὕστερον ὈοΘΙοπσΒ 

ἴο ἀναμιμνήσκονται. 

Β. (8.) τί δέ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι] τόδε, ἃ οοπ͵θοίαχο οὗ ΗοίπαΟΥΒ, 
ῬΓΤΟΥ͂ΘΒ ὕο ὈΘ οοττθού, Ὀοΐπρ Τουπα ἴπ ΒΘΥΘΧΑΪ ΜΝ. ᾿ ἴβουρᾷ 10 ΒΔ8 βΠρρϑα ουῦ 
ἴῃ ΒΟΙΏΘ ΟΟΙΒ, 88 βίδπαϊηρ δέος τί δέ. - (8) αὔριον τηνικάδε] ΟὈΣΡΑΙΘ 

88 ἴο (89 ἔοστα οὗ οχρχοββίοῃ, 2 Κίηρβ ΥἹΙ. 1, ὡς ἡ ὥρα αὕτη, αὔριον. ΤῈΘ 
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ΡΗ͂ΖΙΟ. [». 76.} δὅ 

παρόντι ἑλέσθαι. Τί δέ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῇ σοι 
δοκεῖ περὶ αὐτοῦ; ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται 
ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον ἢ οὗ ; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ Σώ- 

Φ κι κρατες. Ἦ καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον 
Ἁ , κα ἰφὶ δὴ Η͂ ’ . Β λ . Α μὰ περὶ τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν ; Βουλοίμην μὲν ταν, 

» ε ’ 9 Ἁ . ἴω ζω Ν » 

ἔφη ὁ Σιμμίας: ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι μὴ αὔριον 
(ὃ 9 , Φ, 9 θ ,’ ὑὸ ᾿ 9 δ΄’ Φ'»ὔ ἰφὶ τηνικάδε οὐκέτι ἢ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε τοῦτο 

“Ἂ 9 Ἂ ὃ ΟΝ, 9 » .’ "4 κὰ ποιῆσαι. Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαί γε, ἔφη, ὦ 
» , , 9 ,’ - Ο ὑδ ω ἾἿἌΨν ’, Ἃ ιμμία, πάντες αὐτά; Οὐδαμῶς. ᾿Αναμιμνήσκονται ἀρα 

3 ἴω ΄-ὦ 

ἅ ποτε ἔμαθον; ᾿Ανάγκη. Πότε λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν 
Ν 3 4 39. Δ 39 Ν 2} 8 Ἂ θ τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν ; οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ γε ἄνθρωποι 

, 588. ἡ ’ Ἁ ,ς 4 κέ μὰ γεγόναμεν. Οὐ δῆτα. Πρότερον ἄρα. Ναί. Ἦσαν ἄρα, ὦ 
»Σ ’, ε , . ᾽’ Ἁ εν 3 3 θ ’ ιμμία, αἱ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπου 

Ἁ 4 9 ΑΝ 

εἴδει, χωρὶς σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. Εἰ μὴ ἄρα 
ἰ-ἀ ’ , δ ἅμα γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς 
3 ’ Α μὰ Α λ ’ » ε ’ Εἶ εχ ἐπιστήμας: οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὁ χρόνος. Ἐἵεν, ὦ 
ε ας 9 λλ' δὲ 3. Α 3 ’ Τὰλλ ’ . 3 Ν ἑταῖρε: ἀπόλλυμεν ὃὲ αὐτὰς ἐν ποΐῳ ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ 
Ὧν» [4 9. ’ ε μέ ε ,’ δὴ ἐχοντές γε αὐτὰς γιγνόμεθα, ὡς ἄρτι ὡμολογήσαμεν. 

4 , Ψ 
ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν; ἢ ἔχεις 

ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ 
9 Ἁ 950 .Λ.4 3 ’ 

ἔλαθον ἐμαντὸν οὐδὲν εἰπών. 

εἰσ οὗ ἰτητηΐδβ ἀο008 ποῦ τηονο οογδίθβ ἴο 8 ᾿τητηθοϊαία ΣΘΡΙΥ, ΜΒΙΟᾺ ἰἴβ ὑστο- 
ῬΟΣῚν ἰο ὍΘ ἰουπά ἴῃ [869 Θχβοχίδξοι 1π 78 Α. 

σ. (1.) οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαι---αὐτάΪ ΒΥ αὐτά τὸ ταϑδπῦ 
ἴδιο Ρῥγθπηδίδὶ 1άθδβ οὗ Βοδυΐυ, Οοοάποϑθ, δηα [86 111, ΏΙΟΝ ἃ. Ταδ ΙΩΔΥ͂ 
ΦὨΠΚ ἈΘ ΚΠΟῪΒ ἴῃ ἃ Ῥχδοίῖοδὶ ταν, τι μοαῦ Ὀοΐπρ 8010 (διδόναι λόγον) ἰο 
ΘΧΡΙΔῖπ. ΠΟΥ ἈΘ ἮδΔ8 Θοτὴθ ὈΥ ἔδθτα ; Ῥαὖ (818 18 ποῖ Κηον]θᾶρο ἱπ [μ6 βοογαίῖο 
ΒΘΙΙΒΘ, ΒΘΗΥ͂ ΙΏΟΣΘ 817 ΘΙΏΡΙΤΊΟΔΙ 6 -Τ ΘΑ ΒΤ ρ 1. }01165 ἃ Κπον]οᾶρθ οὗ 
Οὐϑοχηθίστ..-----(7.) εἰ μὴ ἄρα] -ΞΞΞ πἰοὶ ζογίο, ἱαϊτοἀποίπιρ ἃ ποὺ ἈΥροῦββίβ, 

Ὁ. (6.) ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπὼν [ ἰτωταΐαθ ἰΒ ἐταηβῆχϑα ομ (δ9 
ΒΟΣΏΒ οὗ ἃ ἀἰ]οπιτοα. Ἠθ μδὰ δαἀταϊὑθὰ στ ἃ νὴ Δία ἀπὰ θαυμαστῶς (66 Ὁ., 
74. Β.), [86 Ῥοβδβθββίοιι ὮΥ ἔμ6 τυϊπὰ οὗ βυροσβοηϑαουβ 1688, 8πἃ ποῦν ἨΘ γθῃ- 
ΌΧΘΒ ἴο Ραΐ ἔοσίῃ ἐμι6 ποίζοπι ἐπδὲ ἔμιοὺ ἂτθ υϑοοϊγϑα δὖ Ὀἱσίμβ. Βαυΐ, τὰ ροοᾶ 
ἔγιϑπα, σϑ]οΐῃβ ϑοοχζαΐθϑ, ἐμαῦ ταυβὺ Ὅθ [μ9 ἀαίθ οὗ ἐμοῖς ονβουγαΐίοιι, Ὀθοδιβθ 
ἯΘ ὙΟΙΘ ῬΟΣῺ τ] Βουΐ μανίπρ' ἔμθσα ἴῃ ἐοὶν [11 Ὀσὶρ ὔμιθεβ, ὉΏ]688 γοὰ ταθαπ 
ὕο ΒΑΥ͂ μὲ τὸ σϑοθῖγϑ δῃὰ 1086 ἔδμιθτλ δὖ ὁπθ δῃᾷὰ [86 βᾶτηθ {π|0---ΤΗΘΣΘΌΡΟΣ 

Οοποϊακίοῃ 

ἀοάαμυορὰᾶ 85 

ἰο {86 ὉΣΐίοῦ 

οχἰβίθηοο οὗ 

186 βου. 



«Αγσιμηοηΐ 

Ἐοδυτῃθ οἵὗ 

1ποαγρυτηοηΐ 

ἔγοα Ἐθιὶ- 

καταϊπρ [18 

νδ]αϊγ. 

δρ0 ΡΙΙΑΤΟΝΙΞ 

ΧΧΊΙΙ, ἦΑρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιμμία ;- 
εἰ μὲν ἔστιν ἃ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ 
πᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἱσθή- 
σεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον ἀνευ- 
ρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάζο- 
μεν, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, οὕτως καὶ 

ν ε , Ν Ὰ Α Ν , ε “ἡ 9 δὲ 
τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμᾶς" εἰ ὃὲ 

᾽ν» ΄ὰ Ν ΕΝ ε ’ Ὅ 3 , 9, Φ'Ὃ; » μὴ ἐστι ταῦτα, ἀλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη; ἂρ 

οὕτως ἔχει, καὶ ἰση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμετέ- 
ρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ 
τάδε; Ὑπερφυῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι 
ε 9. Ἀ 9 ,ὔ εν ΑἉ 3 Ρ ’ ε ᾽ 

ἢ αὑτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν γε καταφεύγει ὁ λόγος 
9 “.«.ε ,ὕ ΓῚ ,ὕ 4 ε κα ᾿ ᾿): εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν γενέσθαι 

ἊΝ ΜᾺ » » ἡμᾶς καὶ τὴν οὐσίαν ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε 
οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα 
4 ε δ, ’ ’ 59 Ἁ νι... εἰναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ τἄλλα 

’ Δ Ν ΄ῪὋὉ- ᾿ » ΑΙ ε “Ἂ 9 [4 πάντα ἃ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες: καὶ ἔμοιγε ἱκανῶς ἀποδέδει- 
κται. Τί δὲ δὴ Κέβητι; ἔφη ὁ Σωκράτης: δεῖ ὰρ καὶ Κέ- 

, ε κι Υ ε , ε μὰ ᾽ βητα πείθειν. ἹἹκανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὡς ἔγωγε οιμαι: 
καίτοι καρτερώτατος. ἀνθρώπων ἐστὶ πρὸς τὸ ἀπιστεῖν 

Βἰπιτηΐθ8 ΒΑ, “1 Βδνθ ὉΠ ΠΠρῚγ Ὀ66π (ΘΠ Κέτιρ' ποπθθηθθ. Οἱ οὐδὲν εἰπών, 
οὗ 88 Α,., ποίθ. 

Ἐ,. (8.) ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν] Μοεῦ οὗ ἔδο ἐχαπβΙαίοσβ τοπᾶθχ ὁ )8 (818 
18 [80 ο880.᾽ Οὐὐυβίπ ἐγδηβ]αίθθ ΟΣ  ἶγ, “ΘΟΙΏΤηΩΘ ἰοαΐοθβ ο08 Ομοβϑβ-ὰ 
οχἰ βίη, ρἰνγίπρ' ἔστιν [89 Βθη80 οὗὨ ὀψίϑέ, 88 ἴπ [86 οροπίηρ; οἶδιδθ, εἰ μὲν 
ἐστιν, διὰ τοξοττίηρ' ταῦτα ἰο ἐμ ἃ ργίογὶ 14θ48. ΤῈ 18 τϑιρδυκαῦϊο ἐπδὲ ταῦτα 
18 αβοὰ ἔνγῖοθ 'π βαρ Ῥχοχίτηϊίυ, βτϑὺ οὗ τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ; βοοοπά!ν οἵ 
[86 1άθ88, καλὸν ἀπᾶ ἐμ τοδί. ΟἾβοσυθ καί ἱπβοσίϑα ἴῃ θο αι τηθιηθοσβ οὗ [9 
ΘΟ στίβου βέίοσ ὥσπερ.-----(6.) ἄλλως] ἐὶ6., ΟΥ᾽ ἐδ τιαγῖ,, ἴο πιο σοβαϊῇ. 
(9.) εἰς καλὸν ἡγε καταφεύγει ὁ λόγος] Τάϊκο ἃ Βῖρ αὐτί νΐῃρ; αἱ Ῥοσύ δέϊοσ ἃ 
Βα ἸΒίΒούοσῪ σόσασθ. Οἱ. ῬΙυύ. Μον. δδ0 Ο., ὁ λόγος, οἷον εἰς λιμένα καὶ 
καταφυγὴν ἀποβλέπων, κ.τ,λ. 

ΤΊ Α. (8.)) καρτερώτατος ἀνθρώπων]ὔ καρτερός διὰ μαλακός, 88 5:|411- 
Ὀδατα ΤΟΙΔΔΙΈΒ, 816 Θιαρὶογθᾶ ὈΥ ΡΙαίο ἰο Ὄχρσϑββ [δ δσίγθιῃηββ οὗ οἤδγδος- 
ἴοσυ ἴπ ἀϊθρυΐαίίουῃ. ΟὐὈΣΩΡασΘ (09 ΤΟΠΔΙΚ οὐ (ὴ9 ομαγβοῖοσ οἱ Οθθθβ, 1 
θ8 Α. 

“τ΄ 



ΡΗΆΑΡΟ. ΓΡ. 771 δὴ 

“ ’ 3 9 4. 4 4 ΚΝ “Ὄ. ἴω. 9 

τοῖς λόγοις" ἀλλ᾽ οἶμαι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσθαι αὐ- 
’ ᾿ νΝ . »ἤ ε “ἡ ἐν ες “ἡ ε . 

τόν, ὅτι πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἣν ἡμῶν ἡ ψυχή. 

ΧΧΙΠ. Ἐἰ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἔτι ἔσται, 
οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖχθαι, 

5 ο ζω ζω 

ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, 
ὅπως μὴ ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδάννυται ἡ 
ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο τελος ἧ. τί γὰρ κωλύει γί- 

, 95. 4 Ν ’ ε ᾽ Ν ΑἉ ἐὺ γνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ ξυνίστασθαι ἁμόθεν ποθὲν καὶ εἷ- 
δ ᾿ 4 9 ’ ῪΝᾳὌ 9 ᾽ 9 Ν ," 

ναι πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν δὲ 
ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευ- 

τᾶν καὶ διαφθείρεσθαι; Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Κέ- 
[4 Ν ΝΑ ν 9 “Ἂ . ἣν 2 

ης. φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, ὅτι 
Ν ᾽ θ ς: ΄Α' ψ ε “ἡ ε ᾽ ὃ κ“-" δὲ ' ὃ ́»Ν 

πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἣν ἡμῶν ἡ ψνχὴ; ὃ}ει ὃὲ προσαποδει- 
ν -" 3 Ν 9 ’ 50.Ν κὰ μ Ἄ, ξαι ὅτι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν οὐδὲν ἧττον ἔσται ἢ 

πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν. ᾿Αποδέ- 
᾿΄᾿νΚ Ἅ , Γαι πσ ε , 

δεικται μέν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὃ Σωκράτης, 
καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν λόγον εἰς ταὐ- 
τὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ὡμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι πᾶν 

κ σὰ σὸ ἢ » " 
τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ γὰρ ἔστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρό- 

Β. (4.) ἐνέστηκεν τὸ τῶν πολλῶν] Τῆσνο δ{ 1] γόσμγδ ἰο ἐγομδὶδ δ ἐλαΐ 
σΟΉΜΗΟΉ αν. ἐνέστηκεν -- ἑμδίαί, τηυο ἴπ [π9 Β6η80 οὗὨ οὖδείαΐ. (6.) 

διασκεδάννυται] ὙΠΪΒ ἔοχτα ἰβ ΤΘΙΛΔΙ ΚΔ Ό]0, 88. Ὀϑίηρ οἰμοσ δὲ Τπαϊοδέϊνθ 
οουρ!οᾶὰ τψἰ ἢ ἃ Οοπ͵υποίλγο ἢ, οὐ ἃ Οὐπαποίίνθ οὗ ἃ Ῥϑουθαν ἔοστω. ΤᾺΘ 
Ἰαξίοσ βαρροβί[ΐοτι 18 (8 ταοσθ᾽ παίυσαϊ, 88 ἂἃ' Βί τη δὺ δβοσρέϊο οὗ {86 σωοᾶδὶ 
σΟΥ6] Οὐσυ8 ἱπ πήγνυτο ἴῃ 118 Α., δπᾶ ἐδ ἐσεδίτηθηῦ οὗ (89 δοοϑῃῦ τιδὺ 
Ῥ6 οχρ]αἰποᾶ ὈΥ (μ9 Ῥϑου]ασιυ αὐξδομῖηρ πὶ Αὐθο ἕο μθ οοπ᾽ υποῦνθ το 419 

ἴπι ψοτῦΒ ἴῃ μι.-----(7.) ἅμσθεν ποθέν] ΤῊΘ ΜΗ͂Β. Βανα ἄλλοθεν, αἰῥιωνᾶθ. 
ΒΟΚΙΚΟΥ φῥτοροβοᾶ ἄμσθεν, αἰέσινῖδ, ἴτι ὙΔΟΒ. ἨΘ. 18. [0] οθᾶ ὌΥ Ἡθιτηδηη. 

ΚΒ ΔΙ αυτα δάμοσοβ ἰο (μ0 ΜΗ͂Μ,, ΔΙ ΒΠουρῚ ἰπ αοτρ. 492 Ὁ., μθ τοδᾶβ ἅμοθεν 
αραϊτιδέ ἄλλοθεν οὗ ἴο ΜΗ5. ΛΔ πᾶ Μ νψοχθ οὔνοῃ οοπίοαπαοᾷ. (8.) 

ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται] βοταο ἐτδπβ] αἴουβ τλαῖο ἀφικήται 5γπομυτηουθ τ ἀπαλ- 
λάττηται, ἀτιὰ τοῖον δΟΐα ἰο ἀοραγέμγ αὐ οί. ἀφῥέκηται, ἈΟΎΤΘΥΟΣ, 18 πὶ ποῖος 

ἔθη80, 8πα, ΙΠΟΤΘΟΥΟΣ, τασϑὲ αν [6 Βθη86 οὗ ἀφικέσθαι ὈδΐοτθΘ, Βο ἐμαὶ ἐξ 
ΣΟΐοΣΒ ἴο {86 αγγέναϊ οὗ {Π Βίχδιι ρ6 Σ.- 80} ἰπὶ 118. Θαυί]Υ ἰΌοσηδ016. ΟἿ Ἐὰν. 
ΒΌρΡΡΙ. ὅ88, ὅθεν δ᾽ ἕκαστον ἐς τὸ σῶμ᾽ ἀφέκετο, ἐνταῦθ ἀπῆλθε, 
πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα, τὸ σῶμα δ᾽ ἐς ηῆν. 

ἵ Ι 

Οοῦοδ δυς- 

εδἰβ ἰδὲ 

Ῥτο-οχὶ βίθῃοθ 

ἦβ ΟἿ μδὶῇ 

οὗ ἴὴ6 γῬ»τοοῖ 

ἀοβίγοᾶ, 80ο- 

ογαῖθϑ σορ 168 

8 Ατρτ- 

ΤΑΘΩΐ8 1. δηἃ 

11. ἅτ ἴο ὃθ 

(Δ Κθη ἴῃ 

οοΙρἰμδίίος. 



Ῥοσγβίοβ 

ῬΙΑυ αν Τοὸ- 

Ὀυκοῦ ἐμποῖὶτ 

ΟὨΣΙἰ ἢ ἔραν 

οἔὗἔ ἀοαί, δηὰ 

ΘΏΪΑΥΡΟΒ ΟἿ 

1:6 ᾿προΥῖ- 

806 οὗ [6 

δυδίοοῖ, 6Χ- 

μΒοτεηρ Πθηλ 

ἴο Βοὲκ ἰρῃΐ 

ἔτοιι 8]} 

ΘΌΔΣΙΟΙΒ, 

ὙΠΟ ἴῃ 

ατθθοθ ΟΣ Ὀ6- 

γομά, 

δ ΡΙΙΑΤΟΧΙΒ 

τερον, ἀνάγκη δ᾽ αὐτῇ εἰς τὸ ζῆν ἰούσῃ τε καὶ γιγνομένῃ ἢ 
᾽ Υ̓ Ἄ 9 ᾽’ 95 ΜᾺ ’ 

μηδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐκ θανάτον καὶ ἐκ του τεθνάναι 

γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτὴν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ 

εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; ἀποδέδεικται 

μὲν οὖν ὅπερ λέγετε καὶ νῦν. 
ἰτ ὴ ἴω ᾽ Ἁ ’ ε ’, 

ΧΧΤΥ͂. Ὅμως δέμοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας ἡδέως 
μὴ Ν ἰφὶ ’ Ἃ , » σι 

ἂν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον, 
, ’ ν ω [4 Α ε 9 ἰω ε ἱκὰ 9 

καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὃ ἄνεμος αὖ- 
ΑἉ 9 ’, 9 ὋᾺ ’ ΝᾺ Ν ὃ δά 

τὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ καὶ ὀιασκεδαν- 
Υλλ λνῪ ’ 5 ’ 3 95. 95 

νυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ ἀλλ ἐν 

σ. (1) Εὖ λέγεις, ἔῤη, ὦ Σιμμία, ὃ Κέβης] Οὐοπιρατθ βίσατϊασ Βθρ8- 

ταίίοτιβ οὗ ἄῤη ἔτοτα 18. Νοταία. ἴῃ 178. Α., Ο., 82 Ὁ., 88 Ἐ.----(ὅ) τέλο"] 
Νἀβοιπ οοἴαρατοβ οι. Π. ΓΧ. δθ, οὐ τέλος ἵκεο μύθων, δπὰ ΧΧ. δ69, 

οὐδ᾽ ᾿Αχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει. κ.τ.λ.------(. συνθεῖναι 

τοῦτόν τε τὸν λόγον] 70 οοηϊοὶμ ἑοροίδον ἐλίν αγγωνηορέ εοἱδῇ ἐδθ οη6 ἐδαέ ἐοε ργουΐ- 

ομϑῖψν αοοορρίθα ; {ἴ.6., [86 ἀγρυταθηΐ ἔγοσῃ Ἐοσαϊηΐβοοποθ πῃ τ μδῦ μ88 ὮΘΘΠ 

οδ]1οἃ ἐμ Οὐγοῖῖοαὶ Αὐρυταθπῦ. Ξοταθ σϑμ ΓΒ. ὁπ. (86 Ἐ]αύοπο ἀοοί 68 οἵ 

Ἐοχαϊπίϑοθμοθ δπὰ Ῥχϑ-θχιβύθποθ Μ111 Ὀ9 ουπᾶ ἱπ Νοίο Ν. 

Ὁ. (8.) δεδιέναι τὸ τῶν παίδων] 170 ἤδαν αε οὐίϊάγοη «σομδά, Οὐταρατθ 

τὸ τῶν πολλῶν ἴπ Β.------(9.) διαφυσᾷ καὶ διασκεδάννυσιν] ἨϊτΕοΒῖρ τοδᾶβ 

διασκεδαννύη, ἐπ κίπρ, ἐμαξ ἃ Οοπήπποίανθ 18 πθοθέβασυ, 8πᾶ ἐμαὺ -σι ἴῃ ὑμαῦ 

τηοοᾷ 15 ΟὨΪΥ ἃ Ῥοσέϊο ϑῃμάϊπρ. ΤᾺΘ ὁ880 οὗ διασκεδάννυται ἱπ Β. 18 ΘΠ ΓΘΥ 

ἀἰδογθηΐ, 48 δ 18 οουροᾷ στ ἀπ᾿ ἀπϑδουδίοα οοπ)αποίίνθ ἢ; ὙΒΟΤΘΔΒ ὡς 

ἀληθῶς Ἰοϊποᾶ ἴο μή ἱπιρ]198 μθτο ἐμπαὺ (μ6 ἔδβοῦ 18 ὕοο ἔστι, δρᾶ ἐμογϑέοσθ [89 

Τπαϊοδέϊνθ 18 [86 δρρσορσχίίθ τηοοᾶ. 

ἘΝ. (8.) ὡς δεδιότων] ΤᾺ6 οοππθοίϊοι οὗ ἀναπείθω σπ ὑμῖρ οἴδυβθ 

που] Ἰοδᾷ ὰ8 ἰο θχροοὺ δεδιότας, Ὀπὺ ἔμθτ6 18 ἃ βυ  Ποἱγ ἴῃ {86 ἀ8θ οὗ (86 
Οϑηϊνο, ᾿πϑΒτ ΟΕ 88 1 Ιϑανο8 1 υπἀθοϊἀ θα ψΒοίμοΣ ὅπ 6 ΔΡΡΤΙΘΆΘΠΒΙΟΝ 18 τϑϑὶ, 
ΟἹ ΟἿΪΥ ϑβϑυτϊηθὰ Ὁ: ἐμ 9 βάκθ οὗ γρυταθηίαϊϊοη. Οὐσρασθ ΤΒυο. Υ͂. ὅθ, 

ὡς ἐρήμου οὔσης βίᾳ (τὴν πόλιν) αἱρήσοντες, πθοτθ ὡς ἔρημον οὔσαν 
πουἹὰ μᾶνθ ἱπιρ]θἃ ἐμαῦ 10 τγὰ8 τὰοσϑ ἀοβοσίθα ἔμδῃ 1Ὁ ὑσχγονϑᾶ ἴο Ὁ6.-----(4.) 

ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς] Νοῦ ανηοησ μδ, ΕΒ υϑέθσθμοθ ὕο βυοι οὗ ἐμοῖσ 
ΠΌΤΩΌΘΙ 88 {86 ἔαϊηἰ-Ποατίοα ΑΡο]]οάοχτι, θυὺ εὐέέλύδ δ, Δ. ἸΠΙΘΣΊΟΣ πδύασθ, 

ΕἼΟΤα {818 Ῥαβδαρθ παῖς ὈΘΟΘΙηΘ 8 ῬΓΟΥΘΙΌΪΔ] ΟΣΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΓΙῸΣ “ΟἿΣ ὙΤΘΑΙΤΟΣ 
πδύαχθ. Οὐταρδτθ {80 ἀοβπίίου οὗ οἀποαίίου 88 8 ρυϊίηρ, αν οὗ ΟὨ]ἸΒἢ 
ἐπίηρϑ: παρ]. ἴῃ Ερὶοῦ, Χ. γυ. 64, παιδεία μὲν γάρ ἐστι κυρίως ἢ τοῦ ἐν 
ἡμῖν Παιδὸς ὑπὸ τοῦ ἐν ἡμῖν. Παιδαη ἡ οὔ ἐπανόρθωσις. 
ΤῈ παῖς οὗ [86 ΟὙἼΘΘΙΚΒ Ὀθοδτηθ νέα διαοπρ [μ9 1,8: ῬΘΒῸΒ Υ.. 91, “2 ίδοδ 

Β6ἃ ἴτα οδάδύ Ὡ880 τ βΌΒαατθ βαππϑ, Πύτα ὑϑέθγ 68 αὐΐαϑ 1 49 ῬυΪΤΔΟτ 6 τουο]1ο.᾽ 

-----.) μορμολύκεια] Α οοπεϊπυδίίοη οὗ ἐδο βἰτηῖϊα τὸ τῶν παΐδων. 

Τἰτηδθυβ ΟΧΡΙΔίπΒ 1 88 τὰ φοβερὰ τοῖς παισὶ προσωπεῖα, ϑθπθοοα 9 
Ὁ 



" 
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’᾽ Ἁ [4 

μεγάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποθνήσκων. καὶ ὁ Κέβης ἐπιγελά- 
σας Ὥς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἀναπείθειν" 
μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν 
ἡμῖν. παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται’ τοῦτον οὖν πειρώ- 

, Ν ᾿ ᾿ , σ ᾿ , μεθα πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν θάνατον ὥσπερ τὰ μορμολύ- 
9 Ν Ὦν “Ὰ κεια. ᾿Αλλὰ χρή, ἔφη ὃ Σωκράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης 

ν ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξεπάσητε. Πόθεν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρα- 
8 τες, τῶν τοιούτων ἀγαθὸν ἐπῳδὸν ληψόμεθα, ἐπειδὴ σύ, 

ἔφη, ἡμᾶς ἀπολείπεις ; Πολλὴ μὲν ἡ ̓ Ελλάς, ἔφη, ὦ Κέ- 
9 ὃδ»ν ’, 3 νλν ὃ Ν Ν ΝΌ λ κᾺ βης, ἐν ἢ ἐνεισΐ πον ἀγαθοὶ ἀνὸρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν 

Οὐπδέ. ὅδρ. 4, “ ἀο]ουβ ορίιΐοσιθ νοσδυΐ, 0786 φρμθγογωηι, ἀαἰθυϑ ταϑῦαβ ᾿πουξ 
τιρτδ, οὖ φογϑοηαρμη, ἀε ον οέαϑ, οὐ ἀθρσανδία ἔβοῖθϑ'"-----(.) ἐπάδειν αὐτῷ 
-- ἕως ἂν ἐξεπάσητε] Οἱ, ἐπάδειν ἴῃ 114 Ὁ)., ψθτΘ ἴδ 18 βοξίθπϑα Ὁγ ἐδθ 
δἀάἀιίου οὗ ὥσπερ. ΤᾺΘ οοταγλοπ τϑϑαϊηρ; γγα8 ἐξιάσηται, ἀπ] Ἡοίπαοτῇ, 
ψ80, ἔγοιω ἃ δοιαρδχίβοιι οὗ [μ6 ὈΪυμουΒ οὗ βοῖὴθ οὗ {89 ΜΜΒΑ., ἀϊνποᾶ [ἢ 
ὑχαθ τοδάϊηρ ἴο βᾶνθ ὕῬθθῃ ἐξεπάσητε, ΜΈΪΟᾺ 18 πον Ἰουπᾶὰ ἰπ πᾶ, Ὑ. ΤῊΘ 
ταοπίϊοῃ οὗ βοσξίπρ ομδτταβ πϑύυσα!]ν ΦΌΠΟῪΒ ἐπα οὗ μορμολύκεια, ἔτοτα 
ΨΏΘΝ. Ομ] ἄγοι σοσθ ἀο]γοσθὰ ὉΥ 8 ᾿υ]]ΔῸν ἴθ βουρ. Οἵ. Ζομδν. 1ιθχ., 
βαυκαλᾶν" τὸ τιθηνεῖσθαι μετ᾽ δῆς τὰ παιδία. Ἡοϊπαοτέ Θοταράγο8 ΒΟρΆ. 
(ἃ. Οὐ]. 1198,---οἩἰσὶ χἀτέροις γοναὶ κακαὶ καὶ θυμὸς ὀξύς, ἀλλὰ νουθε- 
τούμενοι φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπάδονται φύσιν. 

18 Α. (1.) ἐπειδὴ σύ, ἔφη] ὙΜΙΒ τοροιϊοπ οὗ ἔζη ᾿πογθᾶβεβ ἐδ 
ΘΙΏΡ 8518 ὁπ [ῃ9 ῥχοποῦμ ἱπαϊοαίϊπρ; βοογαῦίοβ.------(2.) πολλὴ μὲν ἡ Ἕλλας] 
Θγοθοθ ἴ8 α οὐδὲ ιρογάᾶ, αμὰ ιυἱξλύα ἐΐδ δομηάδ ϑγοῖψ αγὸ σοο τιθη. ὃ81811- 

Ὀαῦτη ΟΟΠΒΙ ΘΒ πολλιὴ 88 ἱποϊυάίτιρ πού ΟΠ]Υ {πο ποίζοῃ. οὗ οχίθπέ, δαΐ οὗ 
ῬΟΡ.Ϊ]ΟυΒΉΘ88 4180. Οὐπαρασθ ΤΆΘοοΣ, 1ἃ, ΧΧΤΙ. 166, Πολλά τοι Σπάρ- 
τα πολλὰ δ᾽ ἱππήλατος ἾΑλις--ἔξνθα κόραι τοκέεσσιν ὑπὸ σῴετέ. 
ροισε τρέφονται Μυρίαι.------(β8.) πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη.]. 
ΤῊΪΒ οχρσυϑβδίοι οὗ ΠΡΟΥΑΠΤΥ ἰονγᾶγαβ ἐμ ΒΑ ΑΣΊΔΠΒ, 80 ΣᾶγΘ διροηρ αὐτοῖς 

ὙΥΙΘΙΒ σΘΠΘΓΑΙΥ, αὖ Ἰθαβύ Ὀθέοσθ [Π6 {ΐπιθ οὗἨ ΑἸΟΧΘΠΘΘΥ, 18 [ἢ ΤΏΟΥΘ ΤΟΙΣ - 
ΔΌ1Θ6, 88 Ρυΐ ᾿πίο ἐδ τηουδα οὗ ϑοοσαΐθβ, ὙῈΟ γγὰ8 ποὺ οπἱν Π{{10 δοαυδιηξοα 

ψι (86 Βαυραγίδη που], θὰ ΚΠΘῪΣ ῬΡΘΙΒΟΠΆΙΠΥ [11{{16 οὗ ΟἼΘΘ06 1086], 88. ἈΘ 

ΠΘΥΟΣ ὙΠ] ον ποῦ Ὀογοπᾶ [ἢ 6 .1 1118 οὗ Αἴβϑθῃβ. ΑΒ ΘΥΘΙ1 γ0911 ΟΌΒΘΣΥΘΒ, 
{8686 γΟΣΒ ’Θ ὙΘΙΥ͂ ΤΩΘΙΔΟΙΆΌΙΘ ο 08, ΨῈΟ ΚΠΟΥ {μαῦὺ βο ΤΘΘΟΒΘΙΒ 88 
Βοοταίθβ Ἰοῃρϑᾶ [ὉΣ βᾶγθ ρχοοθοᾶθᾷ ἔζοτῃ ἃ πδίϊοα," σβότὰ Ῥ]αΐο σψου]ὰ 

ῬΟΓΒΔΡΒ Βανθ τϑοκοπθα δυιοηρ μ6 ᾿ϑαβὺ οὐ ναίθα ἀπᾶ τηοϑὺ ἈΟΡΘ]088 οὗ 

Βαιθασίδηβ. Νούνι μιδίαπαϊηρ {818 ρ]θατα οὗ ρομοχοδιῦν ὑονασὰβ [86 ποι- 

5. Οογαρδο ἐμ δατηϊδβίοῃ οἵ ῬΟΥΡΕΥΤΥ͂ ἴῃ Επβοῦ. ΡΓΩΡ, Εν. 141 Β., χαλκόδετος γὰρ ἡ 
πρὸς Θεοὺς ὁδὸς αἰπεινή τε καὶ τραχεῖα, ἧς πολλὰς ἀτραποὺς βάρβαροι μὲν 
ἐξεῦρον, Ἕλληνες δὲ ἐπλανήθησαν, δἴλους πίοι βάρβαροι τε δῃππιογαιοα ᾿Εβραῖοι. 



«ἀγσωηιοηΐ 

Π1. 

Δέϊοσ (πἷ8 ἀϊ- 

Ετοββίοῃ, 80- 

οΥ̓δίοβ δηΐοῦβ 

ΟἿ ἃ ΠΟΥ͂ 8Χ- 

ευμμοηΐ, 

ἑουπμᾶρᾷ οἢ 

186 οοῃέγαδίθ 

Ὀοΐνγοοα 

Βοὰγ δηὰ 

ϑου!, 

60 ῬΙΑΤΌΝΙΞ 

βαρβάρων γένη, οὺὃς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦντας 
τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτε “χρημάτων φειδομένους μήτε πό- 
νων, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ὅ τι ἂν εὐκαιρότερον ἀναλίσκοιτε 

,΄ - δ ᾿ Ν . κ᾿ 9. 5 , Ψ 
χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ’ ἀλλήλων: ἴσως 

νΝ Δ ὑδὲ ε δί ν ω ε “ ὃ », 
γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὑροιτε μᾶλλον ὑμῶν ὀυναμένους 

τοῦτο ποιεῖν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, ὑπάρξει, ὁ Κέβης" 
ν 9 4 9 : »ν ε [᾿ 9 » ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. 
᾿Αλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε: πῶς γὰρ οὐ μέλλει; Καλῶς, ἔφη. 
λέγεις. 

ΧΧΥ͂. Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, δεῖ 
ἴω ἊΝ ’ λν»ν» ῪΝὰ 

ἡμᾶς ἐρέσθαι ἑαντούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει τοῦτο 
τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι, καὶ ὑπὲρ τοῦ 

’ Ἁ ὃ ὃ [ὰ ᾿ (θ 9 ’ ΑἉ “ ’ ΑἉ Ἂν ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάθῃ αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὶ οὔ: 

ἩοΙΙοπίο παίζΐομβ, ἔμθτο 18 δ [86 βᾶτηϑ ἐΐτηθ ἃ ϑοϊίπρ ἐμδὺ ἔμοτα 18 ἔγοσα ἔβθῖα 

ΒΙΩ811] ΒΟΡΘ, δῃπὰ {μαὺ [86 ἐσα ἢ 111 οἰἴμον ὃΘ ἔουπὰ δὖ ΑὐΆΘΩΒ; ΟΣ πού αὖ 811. 

Οὐτραῦθ [μ6 ῥαββαρ ἴῃ Ῥο]. ΤΥ. 48δὅ, ψΏΘτΘ Ρ]αΐο ΟμΑγϑούθυἽΒ98 [86 (δτϑϑθ 
τιδίλομ 168 ἀτουπα ἐμ οαβὺ οὗ [86 Μοδιξοιταπθδη, ῬΓΟΠΟΙΠΟΙρ; τὸ φῥιλοχρή- 
ματον [86 ΟΒδσϑοίοσβίϊο οὗ {π6 ῬἈοϑηϊοΐδηβ δὰ ἘρΥΡ 8:8, δηᾶ τὸ θυμοειδές 
{με οὗ [89 ΤἈταοίαηβ απὰ βογιμίδηβ, τ᾿ Ή116 τὸ ᾧ ἐλ ομαθ ἐς ἰβΒ τορατά δα 
88 [89 ῥχσοροσίυ οὗ (89 ασθθῖβ. Μόσθουοσ, 88 Ζ61]16ν (ΘΈβοᾺ. ἃ. ῬΆ1108. ρ. 23) 
ΟὔΒοσνοΒ, θα Ῥ]αΐο ἀο008 ΒΑΡΡθῖ ἴο σϑίϑσ δηυίμίηρ, 0 8 βοῦτοο Ὀονοπᾶ 

ΟὝθθ09 1086], 10 ψ11 ὍΘ ἔουπα ἴο ὯΘ ἱπνασ Δ Ὀ]Υ ΒοΙαΘ ὑθοητοδ αὖν οὗ Ἰορβιαύζοιι 
ΟΣ σἰ δ] βτη---βοχαθ μυστήριον, 1116 [μ6 τηγίμο, ἱπ [86 οπᾶ οἵ ἐμο ἘΘΌυΌ]ο, οὗ 
186 Αὐτηθηΐδη ΨὨὮΟ χτοίυχηιρα ἴσοσα {86 οἴμοῦ ψου]ᾶ---ιλα ποὺ 8, ἀοοΐσίπθ οὗ 
ῬΒΣΠΟΒΟΡΕΥ ῬΤΟΡΘΙΙ͂Υ 80 08411.64. ΤῺΘ πουτηδὶ ἔδβεϊϊηρ; ἰοναταβ [89 Βδιθασίδτιβ 185 
[με ̓ΘΣργοββοᾶ ἴῃ ῬΟΙΪ. ', 470 Ο., φημὶ τὸ Ἑλληνικὸν γένος αὐτὸ αὑτῷ 

᾿ οἰκεῖον εἶναι καὶ ξυγγενέρ, τῷ δὲ βαρβαρικῷ ὀθνεῖόν τε καὶ ἀλλότριον 
- φήσομεν πολεμέους φύ ὕσει εἶναι, καὶ πάλεμον τὴν ἐχθρὰν 
ταύτην κλητέον. Οὐταρατθ 1᾿ν. ΧΧΧΊΙ. 29, “ Οὐτα Α]:θπῖρϑηΐβ, οατα ΒΑΣθατὶβ 
εοὐθστιῦτα οτηέδι8 Οἰγωοῖϑ ὈΘΊΊατα οδὲ οσϊαμθ."-----(7.) ζητεῖν δὲ χρὴ] 850. 
τὸ πράημα, ὑμιυθδίϊραίθ ἐλθ διιξγθοί, ποῦ ζητεῖν ἐπιῳδὸν,  ἈΔΟΝ Του] σϑαυΐσϑ 
ἐν ἀλλήλοις.-----(ϑ.) ταῦτα μὲν δή, ἔῤη, ὑπάρξει] Ἠοἰπάοτῇ Θοταρατθβ (Β9 
80 οὗ ταῦτα 8ἃ8 8Ὰ ΔΒ ττηδεῖνθ ΤΘΡΙΥ, ἴῃ Ατὶβῦ. ϑβρ. 142, Σὺ δὲ τῇ θύρᾳ 
πρόσκεισο. Σ. ταῦτ᾽, ὦ δέσποτα. (ὑπάρξει --- πο ἀρογί!.) 

ω ϑἴτα αν ἰπ βρίσὶϊ ἴθ 1π6 νίουν οὐ Ο 6188} ἴῃ Οτίροι [. ο.2, (Πα ὲ 'ττ88 ἔστιθ ποῃ. ΟὝΘΘΚΕ 6 ΓΘ 
ἱκανοὶ εὑρεῖν δόγματα, Βαϊ 86 ατθοκβ τσογὸ ἀμείνονες κρῖναι καὶ βεβαιώσασθαι 
πρὸς ἀρετὴν τὰ ὑπὸ βαρβάρων εὑρεθέντα. ΟἸοπι. ΑἸεχ. 8: 1. 67, ἴτας φαοείηρ ἐπὲϑ 
Ῥάββαρο οὗ (86 Ῥμωᾶο, ΒΑΥ͂Β᾽ ἐμαῦ ΕΡ᾿ΟΌΓΤΙΒ Ἰοοκοὰ τὲ ἢ 1638 Βοροἔυ]θδα Θσθα ἕμδη Ῥ]δίο ἰο 189 
που-Οτθοκ σγουϊὰ: ὁ δὲ ᾿Επίκουρος ἔμπαλιν ὑπολαμβάνει μόνους φιλοσοφῆσαι 
“Ἕλληνας δύνασθαι. 

Β 
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Α 4 “-᾿ 
καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασθαι πότερον ἡ ψυχή ἐστι, καὶ 
ἐκ τούτων θαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς; 
9 ΦΘἊἊΨ ’ 4 4 4. “᾿ , ’ δ Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. ἾΑρ᾽ οὖν τῷ μὲν ξυντεθέντι τε καὶ 

Ὗ ΄Ὰ ζω Ο ξυνθέτῳ ὄντι φύσει προσήκει τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆ- 
Φ ναι ταύτῃ ἥπερ ξυνετέθη" εἰ δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύνθε- 

τον, τούτῳ μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ τῳ 
»ἪᾺ ἴω 4 ΄“ 

ἄλλῳ ; Δοκεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. Οὐκοῦν 
ῳ ΄ σὰ 
ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιστα 

Φ εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύνθετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέποτε 
Ἁ 9 ᾽ ἴω 4 Ν ’ Ὗ ΜᾺ ΄ 

κατὰ ταὐτά, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ ξύνθετα; Ἔμοιγε δοκεῖ οὕ- 
4 ,᾿᾽΄ιἅνν 39. φ᾿ 25,5), σ 9 Ὁ Ψ τως. Ἴωμεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταῦτα ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπρο- 

᾽ 9. ἈΝ ε 9 ’ ᾽ ’ ΟΞ δ Ὦ σθεν λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ 
ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ ἔχει 

Β. (δ.) τῷ ποέῳ τινὲ ἄρα προσήκει] ἰ.6., ποῖον τι ὧρα ἐστὶν ἐκεῖνο, 
ᾧ προσήκει, [86 ἱπίοστοραίάνο οἰδυβο μανίμρ δβοσ θὰ ἐμ6 βθοοπάδιυ δηᾶ 
χοδίδνθ οἰδυβθ: οὗ. 79 Β., ποτέρῳ οὖν τῷ εἴδει κιτιλ., ; 4180 89 Ο,, τὸ ποῖον; 
ῬΘϑοογαΐθβ 1π δανδποὶηρ ἃ ΠΟῪ δυρυτηθηῦ, Ῥσοοθοᾶβ ἢχβύ ἰο δχδηϊῃθ (0 
μορμολύκειον, νἱΖ., [Ἀ6 ῬοΒΒὶ 11 γ οὗἉ ἀἰδροτείουι, ἀπὰ ἱῃαυΐτοβ τ ἈϑίμοΣ βυο ἃ 
Ἐμΐπρ᾽ 88 ἀϊβρογβίοσι 18 ρσϑάϊοδθ]θ οὗ ἐμ βου .----(7.) καὶ τῷ ποέῳ τινὶ οὔ] οὐ 
Ἠδὰ β!ρρδά ουὖ οὗ [9 ΜΗΒ., Ῥυΐ νψὰβ σοβίοσοα ὈγῪ Ἡοιπάοτῦ, ἃΒ πΘΟΘΒΒΑΤΥ 
ἴο [810 Β6189.-------(8.) πότερον ἢ ψυχή ἐστι] Τὺ εὐλίοῖ, 9.7 ἐΐό86 ἕερο οἷαδδθ8 ἐὴ6 
δοιεῖ δείοηϑ, ΤΙ ἈΘΙΒΘΣ ἕο [86 ΒΘρΑσ 19 ΟΥ [80 ΣΏΒΘΡΆΓΆΌΙΘ ὕ------(10.) ξυντεθέντι 
τε καὶ ξυνθέτῳ] ξύνθετος (οονιροδί(6) ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ [86 τοβυϊξίηρ; οοηάῥίον, οὗ 
ἘἘΘ Ῥσόοθδβ ἱταρ 98 ἴα ξἕυντεθείς, ΤᾺΘ αυοδίάοῃ ἈΘῚΘ ἀἰβουββοᾶ 18 ἐμαῦ οὗ (89 
Τῦητίν οὗ [9 βου]. “18 1 ὁπ9 ἀπά 1ῃα ]1ν1510]6, ΟΥ 18 10 1 {86 θοᾶγ, οοτιροβοᾶ 
οὗ ρατίβ ἢ [π {89 Ἰαὐζοσ ὁ886 ἀἸΒρϑγβίοσι τηαὺ 06 ρχϑαϊοαίθα οὗ 1ὅ, ἴῃ [86 ἔοσταοσ 
τοί. Τὸ ο]Ποτοὰ ἔγοσα [818 ἀσρυσηθηῦ ὑμαῦ 8116 ἢΘ βυσοθοαθα ἱπ Βμοσίπρ; [Ὧ6 
ῬΙΟΡΔΌΙ6 ἱπάθροπμᾶθποθ οὗ ὅλ6 51 οα]]θ Οὐπβοϊουβηθββ, ἈΘ ρᾷγθ Ρ [86 οοπ- 

προίΐοι Ῥεΐνθοα (89 λόγος, ᾿ΒΙΟΝ γᾶ (86 τορίομ οὗ ἐμ Οὐπβοϊοιιβηθϑδ οὗὅἁ 
Τάρα5, απὰ μθ οἵμο ρασίβ οὗ (π6 βοηίϊθηΐ Ἵχἰβίθποθ, θυμός ἀπὰ ἐπιθυμέα, 
ὙΥἘΪΟᾺ Βοΐπρ βοαίοᾶ ἴῃ [86 ΡὮΥΒ10Ά] ἔγδιιθ, Ὑγθτθ ΒΌΡΡΟΗΒΘα ἴο Β6 ἀἸββοϊνϑᾶ δ] οπρ' 

“1 1. Ηδηοθ, ἴῃ [89 ΒρΘου]δίϊομβ οὗ ῬΙαῦο, ἰῦ σσὰβ [89 λόγος ΟΥ̓ ἐμαῦ νγὰβ 
σοοκοποϑᾶ {86 Ιτητοοχίδὶ] ρασὺ οὗ τη8ῃ. 

Ο. (8.) εὔπερ τῳ ἄλλῳ] Ἡοϊπάοτῇ γϑπιατῖβ ἐμαῦ ἄλλος 18 οὔξαπ Ἰοἰποὰ 
ἴο τις, ΒΙΓΑΡΙΥ͂ 0 [8:0 ΒαΙζο οὗ 8 βυθαίδυ. ἔΌ]π688 οὗ βουπὰ.-----(7.) ταῦτα δὲ 

εἶναι τὰ ξύνθετα] Α εἰταῖαν ϑιαρμδέϊο σοροϑίϊίοι οὗ οὗτος, να δὲ αἰϊδομοᾶ 

ἴπι ἴμο ἀροάοείβ 88 Ὑ76}1 88 ἐπ [89 Ῥχοίαβίβ, ὁὐθῸΣΒ ἴῃ 81 Β., τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι 

σκοτῶδες . .. τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν. ΟΥ, 80 Ὁ., ποίο. ἔχοντα ἰβ 

ἴο 0 Βαρρ!ἰοὰ ἰο τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως ἔνοτι [86 ῥχουΐουβ ἔχει. 
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Ά 95. Ἀ 4ἅἃ Ν 

κατὰ ταὐτὰ ἢ ἀλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν, 
9. ἃ Ὁ δἂν αν ’ ἍἍ ΔΑ ε αὑτὸ ἕκαστον Ὁ ἔστι, τὸ ὃν, μή ποτε μεταβολὴν καὶ ἦντι- 
΄ 3 ὃ ’ ὯΔ 95. Ἁ 9. “ὍἉ ν ἂν Α οὖν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὃν 
9 ἃ θ᾽ ε ’ έἐ ’ Ν 9 ἊἋ » , ϑ , αὐτὸ καθ᾽ αὑτό, ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε 
1 

οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέχεται; .Ὧσαύ- 
τως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ὦ Σώκρα- 

΄ ν τες. Τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν, οἷον ἀνθρώπων ἣ ἵππων 
ε ., ἈΨ» ε ΄“ , ΑΨ Ἁ 

ἢ ἱματίων ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν τοιούτων, ἢ ἴσων ἢ κα- 
ἰφὶ Ἄ λῶν ἢ πάντων τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων ; ἄρα κατὰ ταὐτά 

ψ 4 ἔχει, ἢ πᾶν τοὐναντίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε 
3 ,’ δ , ε » 9 Ἅ 9 ἰφὶ Ά 3 ’ ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ ταὐτά 

ν 4 “Ἄ ἐστιν; Οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, ὁ Κέβης: οὐδέποτε ὥσαύ- 
τως ἔχει. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἅψαιο κἂν ἴδοις κἂν 

΄Ν » 3 ’ ν ἰφὶ » Ν 9. "Ν 9 ’ 

ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἴσθοιο, τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐχόν- 

Ὁ. (1.)) ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι] ΟΥ̓ τολίος, 406 σίσο ἐλὲδ ἀοσοωηέ (οΣ 
ὀχ ρα πβξϊοτ) ἐλαὲ ἐξ αδδοϊμίοῖψ τιθ. ΤῊΘ ἀουδ]θ ρϑηῖθνθ ἀοροπάθ οῃ λόγον. 

Τη 16 Β., περί ἰβ ἱπβοτίοα ἴδον λόγον διδόναι.------(6.) μονοειδὲς ὄν] ΤΑκθ 
{86 Ι,δἰΐπῃ δώρμρίοα, “ χυοᾶ π11] οορυϊδίυχα, 11] οοαρτηρηίαίασμα, Π1}}11 ἀυρ]οχ 

Βαδού,᾽ (Οἷο. Τυβο. 1. 29); {89 ὠκὑΐο»»" δῃηὰ ἐπυαγίαδίε, ορροβοὰ ἰο {116 τα ἱἕοστα 

πολυειδὲς, πΒΙΘᾺ 18 ἐμογϑίοσο διαλυτόν. ΤᾺ οἰ αβίοσ οὗ ποραίνοα (0]- 
Ἰασὶπρ 18 ΤΟΙΏΔ 8016. 18 οὐδαμῇ οὐδαμῶς, οοτραᾶτο πάντη πάντως. 
(Υ γὐῤθη ΒΔ ἢ ΒΑΥΒ ἐμ 6 Θ ΘΘΪΒ ὙΤΘΙΘ ἕοπια οὗ δΔοουχηυ]δίηρ ὃ 1Π ἈΘρἰΐοτιΒ, διὰ π' 
ἴῃ δἰθττηδίΐοηυθβ. Ῥοσαοβίῃ. ἀ6 Ἐδμοὰᾶ. Τὐροχί. 196 4.,," οὐδενὸς αὐτοὶ δίκην 

δοῦναι δίκαιοι, 4180 ἰπι Βαταθ, οὐ δυνηθέντων δημοσίᾳ διαλύσασθαι ταῦτα. 
Οὐπ ἰπ αἰεττηδίϊομβ, Ζβοι. Ῥσοιη. 641, πᾶν ὅπερ προσχρήζετε πεύσεσθε. 
βο Οἷο. Τυβο. 1. 49, “Ῥοχΐαχα ροΐΐα8 Ῥαγαΐυσα ποδίβ αὖ ροσδιρίατα Ραύθτηυβ.) 
Ῥ]αὔο᾽᾿ Β ϑγαρῃδίο δοουταυϊδίίοι. οὗ ορ μοΐϑ ἀθμοίπρ [86 “Ταναυ Δ 10 ΒΘΘΙΩΒ 
ἴο Βδνθ δισθ κθηρᾶ [89 πάτα οὗ {869 (Ὁχωΐο Ῥοθϑἕβ: οἷ ΑἸἹοσχίβῚ ἴῃ Αἴμθῃρ. ὙΙΠ. 
8ὅ4 Ὦ., τὸ θ᾽ ἡδὺ πάντως ἡδύ, κἀκεῖ κἀνθάδε..--------(9.) τί δὲ τῶν πολλῶν 

καλῶν] “Βυύ ψιμαῦ Β}81}1 τὯὋὸ βὰν οὐ ἔπθ ταϑδῆν οδ᾽θοίϑ οὗ Ῥοδαυίγ, περὶ, 
ἀπἀογβέοοα Ἀ6ΓΘ, 18 Οξθῃ ΟΧΡυθββϑα, 88 ἰπ Ῥάστωθῃ. 164 Α., τί αὖ περὶ τοῦ 
γίγνεσθαι; Ἡδοϊπᾶοτέ οα ἀοσΣρ. 609 Ὁ)., τοτραυῖβ ἐμαύ πὶ [818 6] Πρί108] 6χ- 

Ῥγοβϑίοι (Βωΐ ιυδαΐέ 91,23) [λ9 ποταϊπδίϊγνο, σοιίεῖνθ, 8πα δοουβαῦνθ ἃσ πῃ ΟἼΘ6Κ 
811 δάτηϊθβ: 196. Ἐθραχάϊΐπρ [Π6 Βοορ6 οὗ [86 ραβϑβαρθ, ΕἸ ΟΒΑΥΤΛῸΒ ζ,ΆΥΘ ΒΒ ταῖν 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ. [0 {18 ΟὨΔΙ ΘΙ ΌΪΏΘΒΕ οὗ [88 ῬΒϑθποσρθηδὶ που]ὰ (1. 188).-- 

ὧδε νῦν ὄρη 
καὶ τὸς ἀνθρώπους" ὃ μὲν γὰρ αὔξεθ᾽, ὁ δέ γα μὰν φθίνει 
ἐν μμεταλλαηᾷ δὲ πάντες ἐντὶ πάντα τὸν χρόνον. “09 
καὶ τὺ δὴ κηγὼ χθὲς ἄλλοι καὶ νῦν ἄλλοι τελέθομες. κ. τι. 

Ε 



Β 
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των οὐκ ἔστιν ὅτῳ ποτ' ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἣ τῷ τῆς δια- 
, οι 3λ.λν995. ἡ 59 “ἌΝ - . 9 ε νοίας λογισμᾷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρα- 

τά; Παντάπασνν, ἔφη, ἀλη θῆ λέγεις. 
ΧΧΥΙ. Θῶμεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν ὅν- 

των, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές; Θῶμεν, ἔφη. Καὶτὸ μὲν 
9 δ 9. ἃ Ν »οὧ-π:ων Ἁ λε Ἁ , Ν ἀειδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέποτε κατὰ 
ταὐτά; Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμεν. Φέρε δή, ἦ δ᾽ ὅς, ἄλλο 

ες “α 393 “ἡ ΚΘ. λι Ὁ.» 53 νὴ δὲ . δὲ τι ἡμῶν αὑτῶν ἢ τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή; Οὐδὲν 
ἄλλο, ἔφη. Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει φαῖμεν ἂν 
εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ σῶμα; Παντί, ἔφη, τοῦτό γε 
δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ ψυχή; ὁρατὸν ἢ ἀειδές; Οὐχ. 
ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη. ᾿Αλλὰ ἡμεῖς γε τὰ 
ε Ἁ Ἁ Ν ᾽ν ΄Ν “ 9 ’ - ’ , ς ω ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν" ἢ ἄλλῃ 
τινὶ οἴει; Τῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν περὶ ψυχῆς λέγο- 

19 Α. (6.) Θῶμεν οὖν βούλει [} ΤῊ Ῥοβίοῃ οἱ βούλει αἴον Θῶμεν 
15 ὙΟΣῪ ὑπυϑυ8]. ΗἨοίπαοχῇ τ ἰβῃθα ἰο ᾿πβοτύ εἰ Ῥαΐοτθ βούλει, Πονίῃρ, ΒΟΥΘΓᾺΪ 

ΜΗΒ. δηᾶ ἃ οοττθοίίοσι πὶ ΒΟά].-----(7.) τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές] 
Βα Π δῦσα, Ἡοίπάοτί, πᾶ οἴμοσ ρῖνο ἀειδές [λ6 Βεπβθ οὗ 70γηηῖθββ, ἱπβίθδὰ οὗ 
ἑρμοϊειδίο,  ΠΔΟΒ 18 του ὐχοᾶ Ὁγ [86 1016 οοπίοχύ, ἃ8 Ἡ. βομπας 88 ΟἸΘΑΙΙΥ 

Εἤοναι, ΜἯΟ τοίθσβ ἰο οὐχ ὁρατὸν 88 οΥἹἀοπέϊν ϑααϊναϊθηί. ὙΤΠΐθ δηία- 

φοπίβτα Ὀούνγθθῃ {86 νἱβῖὉ]0 Δα 1Υ]Β10]6, δὰ Ὀθύνγθοῃ (86 ὑθιωροσαὶ διᾶ 

οἴδστιαὶϊι, 18 ἃ ὑσϊποῖρὶθ Ῥοσυϑαϊπρ' ΘΥΘΙΎ ῬΡαχῦ οὗἨ Ῥ]αίοηΐβτα, ἀπὰ 18 ἐμ9 οἰϊοΐ. 

ΒΟΌΓΟΘ οὗ ταῦ μ88 δθθῃ οδ θὰ “ ἐμ Ομ τἰβίίδη ἘΠθτηθηξ᾽ ἴῃ ΒἾαΐο. 

Β. (1) ἄλλο τι ἡμῶν, αὐτῶν ἢ] Ἡοπᾶου δηά Βα] δῦσα ΘΟΠΒΙΔΟΣ 

ἄλλο τι ἴο ὍΘ ἐπ ὀΘοτασαοτι οχρσϑϑβίοσι --- μοθῆθ, διὰ ἡμῶν ἰο Ῥ6 ρογοσπϑὰ ἘΥ͂ 

τὸ μέν. Ἡ. Βοβιιίαί, [Πονίηρ, Αϑῦ, ῬΥΟΡΟΒΘΆ, τ ἢ τηοσθ Ῥσο δ Ι]ν, ὅο ὁ0Π- 

εἰάοι ἄλλο τι δ8 ονοσπίπρ ἡμῶν, στ {86 ΠΟ]Π]ονσίηρ, Βθη80: .1 ἑΐθγε αεσλξ 

δἶδέ ἐγ: οἱρν" οομϑίίέμἑίοη, ἑδαη οη ἐδό οη6 λαμ Βοάν, σπα οἡ ἐλ οὐδόν ϑοιῖ 9 ΤᾺΘ 

τ ρῖὶυν, οὐδὲν ἄλλο, 5Βμονβ ὑμαὺ ἐλ9 χαθδέϊοι 18 ἰπίθηοά ἴο δι 8 ΟΣ ϑυϑίϊνθ 

οτι9, διὰ ἐμαὶ ἄλλο τι 18 ζβοσθ ἔμδῃι μοηριθ. Τὺ ποτέρῳ τῷ εἴδει, ἔμο ΔοΒοσροᾶ 

τ Ιδγϑ οἴδαβο 18 τορσϑβοπίρα ὈΥ͂ ἴδιο ΘΙΌΟ]Θ : “ Το ΨΈΪΟΆ οὗ ἐμ ΒΡΘΟΙΟΒ ἐμαΐ στ 

Ἠδυθ σαδπξϊοποά."-----(δ.) ᾿Αλλὰ ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ----᾿λέγομεν] ΡοΙ, 1 

“ὠρροδὲ 106 αγὸ δρθαζίηρ φΓ τοδαΐ ὦ οἱδὲδίθ οΥ' φιοί, οὐδ γεξδγοροῦ δίρερῖν ἕο ἐλ ῃαΐμγ 

φῇ πιαρ. Ἑχαϊναϊοπύ ἰο λέγομεν περὶ τῶν ὁρατῶν. Οε, λέγει τὸν ̓Ὀδυσ- 

σέα, ἴῃ 94 Ὁ. Ἠοτοάούαβ (ὙἹΠΠ. 88) Βροδ ΚΒ οὗ ἀνθρώπου φύσις καὶ κατάστασις. 

σ. (9.) ᾿μιηγιᾷ ὥσπερ, μεθύουσα] ΟἸγταρίοάοττιβ ἐμὰ Θοπαπαθηίθ : 
καλῶς τὸ ἰλεγγιᾷ' ὥσπερ γὰρ οἱ “Τοιοῦτοι διὰ τὴν ἔνδοθεν αὐτοῖς δίνην 

καὶ τὰ ἔξω τοιαῦτα νομίζ ουσιν, οὕτω καὶ ἥ ψυχὴ διὰ τὸ μόνα τὰ αἰσθητὰ 

ὁρᾶν, πάντα νομίζει ῥευστὰ καὶ ἐν κινήσει εἶναι. ΟὈΙΏΡΑΙΘ (δ βἷτ}116 οὗ 
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μι μεν; ὁρατὸν εἶναι ἣ οὐχ ὁρατόν; Οὐχ ὁρατόν. ᾿Αειδὲς 
ἊΝ κι 
ἄρα; Ναί. Ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός ἐστι τῷ ἀειδεῖ, Ο 

ν δὲ Ἄ ε “Ἄ Πᾶ 9 [4 ὧ Σ ’ τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ. Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
ΜᾺ ’ ’ ν ε ΧΧΥΤΙ. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ 

ψυχή, ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆχζαι εἰς τὸ σκοπεῖν τι 
ἢ διὰ ΝΟὍ ΟΦ κ“" ἢ διὰ Ὁ 4 ’ δ δῥ ἀλλ , ἰσθή ἢ διὰ τοῦ ὁρᾶν ἣ διὰ τοῦ ἀκούειν ἢ δι’ ἄλλης τινὸς αἰσθή- 

ἴω ἴω 4 ’ 

σεως---τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δι᾽ αἰσθή- 
ΝᾺ ΝᾺ 9 

σεως σκοπεῖν τιυ----, τότε μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς 
4 9 ’ ᾿ 9,ΔΑ» Ἁ 9. “ Α τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ 

᾽ Λ.».9 ῪΝ ψ [4 νά ’ ταράττεται καὶ ἰλιγγιᾷ ὥσπερ μεθύουσα, ἅτε τοιούτων 
᾿ ε Ν ἐφαπτομένη; Πάνυ γε. Ὅταν δέ γε αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν σκο- Ὁ 

ΜᾺ ἴω ’ πῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ ἀθά- 
ΕῚ “- 

νατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, καὶ ὡς συγγενὴς οὖσα αὐτοῦ 

[86 δυχ οὗ (86 Ευτίρυβ ἴῃ 90 Ο., δὰ Ῥϑοτηοβίῃ. ἱπ β0 80]. Ατἱϑὲ. Ἐμοί. 1171. 4, 8, 
ὥσπερ γὰρ οἱ ἐν τῷ πλοίῳ ὄντες, ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ τῶν κυμάτων τα- 
ρασσόμενοι νανυτιῶσι, . . .. οὕτω καὶ ὃ δῆμος ναυτιᾷ καὶ ἰλιγγιᾷ 
ἀφορῶν πρὸς τὰ πράγματα. Μαχ. Τγτ. Ὅϊ88. ΧΥ͂Ι. 9, ἐνταῦθα μὲν ἀσα- 
φείας ἐμπέπλησται (ἡ ψυχή) καὶ καρηβαρεῖ, αὑτὸ ἐκεῖνο τὸ τῶν μεθυ- 
ὄντων πάθος.-----(9.) ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη] - ΤᾺΘ Ῥτίποῖρ!9 ἐπιαΐ 
τΘη. ὈΘΟΟχΉΘ, ἀπα ΕΟ] ἰτλδίο!γ ἀτο, τ μδὺ ἐΠ6Υ δββοοίδίθ στ πα Ἰονο, ἰ5 ἑουπά 

ΘΥΘΙΎΨΈΘΓΟ ἴῃ ῬΙαΐο. Τὺ 18 [86 Τουπά αὐΐοι οὗ 811 ἴ8 Ῥυσι(δηΐβαι ἴῃ ἘΔ οδ ΟΣ: 
Τόσα. 11. 666 Β., Υ͂. 728 Β., Χ. 9.04 6. Οομραγο Ῥειημοβίμ. ΟἸγηία. 111. 37, 
ἔστι δ᾽ οὐδέποτ᾽, οἶμαι, μέγα καὶ νεανικὸν φρόνημα λαβεῖν μικρὰ καὶ 
φαῦλα πράττοντας' ὁποῖ᾽ ἅττα ηὰρ ἂν τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν 
ἀνθρώπων ῆ, τοιοῦτον ἀνάγκη τὸ φρόνημα ἔχειν. 

Ώ. (6.) περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ] Ἡ. βομιηϊαξ ῬΤΟΡΟΒ68 ἃ Βρθοὶοῦβ 
ομδηρο--ῖο ἔσαηβροβο περὶ ἐκεῖνα Ὁρίοτο καὶ, ἀπᾶ τοῖϑσ 10 ἕο ἐμ ἐλέησε 9 
“0η86; Ὀυύ (Π18 Ἰθᾶνο8 τοιούτων [0]ονίπρ σι μουξ 86. τϑέθσοπιοο (κατὰ ταὐτά 
Ὀοίηρ᾽ (88 ἰπ 78 Ο.) ἃ Τῆθσθ δάνθ 4] οχρσθδϑβίου). ΤῈ ἀἰου]ν τορατάϊης 
[89 Οἤδηρθ οὗὨ πυτηῦοσ ἤτοτι ἐκείνου, 18 1688 ἔμαπ ὑμδὲ οὗ βυρροβίηρ ῬΊαἴο ἴο 
86 [89 Β8110 ῬΓΟΠΟΊΏ 80 ΒυΘΔά Ὁ ἴῃ ὕνο ἀἰβογθιῦ 862868.-----(7.) τοῦτο 
αὐτῆς τὸ πάθημα φρόνησις] ΟἸγτηρίϊοάοττια Ῥυ22198 Ἀΐπιβ615 μον φρονήσις 
ὁ8πι ὯΘ 081108 πάθημα, δᾶ οπθ οὗὨ (ἢ τϑᾶβοτβ αὖ ψ ΕΘΝ ἨΘ δυτῖγϑϑ 18 ἐμαΐ, 
ὙὮ116 [89 Ρυτ θα 800] 18 (αὐτοκίνητος) ἱτηραββῖνθ ἴο 411 Ὀοσοπὰ 10, 1ὁ 18 γοῖ 
Ῥαδβῖγϑ ἕο 1[861:--ὡς μὲν κινοῦσα πάσχει, ὡς δὲ κινουμένη πάσχει. γύ- 
ἔθη οι Βυρροδίθ ἃ ΤΏΟΤΘ πδίμταὶ βοϊαξίοη, ἐμαῦ 1Ὲ σοῖθσβ ἕο ἐμ ᾿πδυθποο 
(πουρὰ θοταίίηρ;, 5|}1 δι ᾿πβπθπο6) οχρσεββοὰ ἰῃ πέπαυται κιτιλ. 800 εὖπα- 
θεῖν 18 πϑϑᾶ οὗ ἐμ βοὺ] ψβθῃ ἱπ ἐμ6 11]1 ϑπ᾽ογσαθπί οὗ φρόνησις, ῬμΘαν. 
2417 Ὦ .------(8.) καλῶς καὶ ἀληθῇ λέγεις] “Α Βίαἰοταοπέ 88 Ὀϑδαξ 1] 88 1ξ ἰ8 
ἔγαθ,᾽ τοίοσστίηρς ἴο [89 δρέτιο88 οὗ [8 βίση]θ ἴο ΟΟΏΥΘΥ [86 τηθϑηΐηρ, Βορατὰ- 
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9.Ά 35. 9 ’ ’ ν 95. εἐέ 4 ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνον τε γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν 
γώνηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπανταί τε τοῦ πλάνου καὶ περὶ 
ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταυτὰ ὡσαύτως ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφα- 
πτομένη" καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθημα φρόνησις κέκλη- 
ται; Παντάπασι, ἔφη, καλῶς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώ- 

΄, Ἄ ᾿ ,,΄ κἷν .» «“᾿οκ κρατες. ΠΠοτέρῳ οὖν αὖ σοι δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμ- 
προσθεν καὶ ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶἷ- 
ναι καὶ ξυγγενέστερον ; Πᾶς ἂν ἔμοιγε δοκεῖ, ἦ δ᾽ ὅς, ξυγ- 

χωρῆσαι, ὦ Σώκρατες, ἐκ ταύτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ 
’ ν ᾽ ΑἉ κε ’ ᾽ 9 ᾽ν δυσμαθέστατος, ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὁμοιότερόν ἐστι ψυχὴ 

Δ 9.Α ὁ ’᾽ » ἴων Ἄ ΝᾺ ᾽ ᾽ Α . ΝΆ 

τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντι μᾶλλον ἢ τῷ μή. Τί δὲ τὸ σῶμα ; 
Τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΧΥΠΙ͂Ι. Ὅρα δὲ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτᾷ 
ὦσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ὶ ἄρχεσθαι ἡ ἡ φύ. 

σις προστάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν: καὶ κατὰ 

ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ εἶναι, καὶ πό- 

ἴτιρ; [89 οοτηϊηδύϊοι οὗ δᾶάνου τ δα]θοίάνθ, οοσῦρᾶτο Τόσοποο ΑΘ 6ΙΡΆ. ΙΥ, 
3, 18, “ Εὺῤ τϑοΐϑ οὐ σοσυστα αἱοἱβ.᾽ 

Ἐς (4) ὅλῳ καὶ παντί] Βοίδ ἴπ {89 φθῃθσαὶ δῃὰ ἴῃ [μο Ρατίϊουϊαν. 
(Οὐσορᾶσο [86 Ἰ6ρ] ῬὮΤΑΒΘ “ 811 δηᾶ Ὑ8016.ὖ}ὴ} Τὸ ΟΟΟΌΣΒ 8180 1η ῬΟ]. Υ. 469 Ο.» 

ΨΙΙ. δ2] Ο. ΤΡ οοούττοποθ οὗ μᾶλλον δῇδοσ ὁμοιότερον 18 οοοδδίοπϑα Ὀγ 
186 ἀϊδίδιοθ δὖ ν1Οἢ (ἢ ΘΟ ρα δεϊυθ 18 ρ]δοθᾶ. 

80 Α. (1.) τῷ μὲν δουλεύειν] ΤᾺΘ Βᾶχηθ Ββἰαύθσαθηῦ οὗἨ {86 σοϊδίζουι οὗ 
ὈΟΑΥ δπᾶ 8βο}], [86 ἔΌΣΤΩΘΙ 88 {86 β͵θοῦ δα βοσνδηΐ, [89 Ἰαὐξοσ 8ἃΒ8 (89 βονθ- 
Τοῖρτι, 15 ἰουπὰ 1π Τηδθυβ, 84 Ο., οἷο. ; Τορρ. Υ. 726, οἷο. Αβ8 [86 

ΤΩΒΔΟΤΌΟΘΟΞΤΩ Οὗ [86 το] 88 ΟΟα ἔῸΣ 18 ρον υΠΟσ, 50 [δ ΤἸογοοοσσα οὗ τη8ῃ 18 
τυ]οὰ Ὀγ ἐμπαῦ ψΈΟᾺ ἰ8 1κοϑὺ ἰο αοά, [6 βου]. Οὐτηρᾶσα [89 βίτοιιρ οσὰβ 
οἵ Οἷο. ἥοτηῃ. ϑοῖρ. 8, “.θῬθαπι θ ἰρ αΣ Βοϊΐο 6886; Ββἰαυϊάθια ΘΒ οβὺ αυἱ 
νἱροί, αὰαὶ βοηε, αἱ ταθσαϊηϊδ, αυϊ ῥχουαθί, ααἱ ἴδια γοσίΐ δὲ πιοαογαΐξι»" οἷ 

τηονϑῦ 1ὰ ΘΟσΡαΒ, ουΣ Ρτϑροβίίαβ οδὺ, αὐδῖὰ ῦπηοὸ τηυηᾶυτα 1116 ῬτΐποΘΡΒ 
1ου8.᾽------(4.) τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν] πεφυκέναι, “ἈΪΟᾺ μ68. οἷον 
αἰίλομρα ο 10 ὮΘΙΘ, ἐρθα ΘΕ Ὺ ἴαῖκοβ {86 Τηδηϊῖνο σηΐβουῦ ἴι, 88 ἴὰ Ῥμφάν. 
2δδ Ο., ἀπὰ 88 οὔἴθη ἱπ (80 Τταρϑαΐδη8.-----(9.) τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει) 
φνγἐομθθοῖ ΤΘΙΊΔΙΒ ἐμαὺ ξυμβαίνει 18 ἈθτΘ υϑϑὰ ἴῸ: ἃ Ἰορίοδὶ οοποϊυβίοι - 
Διτινοα αὖ αἸΔΙ οὔ 8}, 88 ἴθ 92 Β. ΤΉΘΙΘ 188 ἀμ πον 88 ἰο ἔμο οοπβέσιος- 
ζϊοπ, 88 (8:6 τηοϑβύ δπὰ Ὀοϑὺ ΜΗ͂Θ. πᾶν ψυχή αὔίον ασάβ, 8116 (86 ἘΔ ἕοΣΒ, 
δχοθρί βέδι] θαῦμα, τοαὰ ψυχήν. Τὴ [} ΖΌΣΤΩΘΣ ὁ836 [ΝΘΓΘ 18 ἃπ Δπδοο]αίμοι, 
881 ξυμβαίνει μ8α Ὅθθῃ ὑχθδἐθα δθονΘ 88 ἃ ῬΘΥβΟ 8] νου (οἴ, 67 Ο.). Οοτις 
Ῥδτο διάγουσα ἷπ 814. Βαΐ ἔπ δπδοο!αίμοι 1 ἈΘΤΘ ΒΑΤΒΉ. τι 

Κ' 



θ6 ῬΙΑΤΟΝΙΞΒ 

ϑυναδιωγ ΤΈρον τῷ θνητῷ ; ἣ οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν 
Ν Ἂ ἔτοια εμο να. ΤΕ καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ θνητὸν ἄρχεσθαί 

δ 
ΩΣ ΤΕ καὶ δουλεύειν; Ἔμοιγε. Ποτέρῳ οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν ; 
ξονεπος Δῆλα δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ τῷ θείῳ, τὸ δὲ 
1Π6 ΒΟάΥ, δηὰἃ - “ “ ’ ,᾿νν " 9.,λ 5 ’ ἐματθῦν ἐχο. σῶμα τῷ θνητῷ. Σκόπει δή, ἔφη, ὦ Κέβης, εἰ ἐκ πάντων 
εἰδίηρ ἃ ὕσχἤ κα 9 , ,ὔ ε "κ᾿ , κι ᾿ ἢ δ τοραῦνε τΤῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν ξυμβαΐίνει, τῷ μὲν θείῳ καὶ 
διχυίης ὃ 9 [4 ΑἉ ἰφὺ Ν “ 4 9 ’ . 9. ἀξία ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ 
ἴμθῆοθ ὩπΠ- ᾿ , ὶ ὑτὰ ἔ Ξ 9 ὃ 7 ἷ 7 ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν, 
ἀνίης πδίυσο. κα - - 

τῷ δ᾽ ἀνθρωπίνῳ καὶ θνητῷ καὶ ἀνοήτῳ καὶ πολνειδεῖ 
καὶ διαλυτῷ καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιό- 

Φ “Ὄ ν ’ Ά ΄ὰ 4 ᾽ τατον αὖ εἶναι σῶμα. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, 
’ ’ ε 9 ν ν 9 » ὦ φίλε Κέβης, ὡς οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. 

ΧΧΙ͂Χ, Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἀῤ οὐχὶ σώ- 

Β. (1.) νοητῶ] ΟἸγπαιρίοάογυβ υπάοτείοοὰ (δι 18 88. " φύγοα «οὐδ ὡνέοϊἠδοίψον 
»Ῥοιρον,᾿ 88 1ὲ νοητικῷ, Ὀπὺ ΔΟΣΘ ΘΘΘΙῺΒ ΠΟ ΣΘΆΒΟΣ ἴο ἀθρασί τοτὰ 18 παΐασαβὶ 

ΒΘΏΒ0θ. ΤΉΪ8 Ἰα  οΣ Β6Ώ80 Ὁ ἁαηἀοι θα] ὈθᾶχΒ ἰπ 81 Β., 676 1 18 οσρ δἰποὰ 
Ὁγ φιλοσοφίᾳ αἱρετόν. 

σ. (δ.) [καὶ διαπνεῖσθαι} Βοσταλτῃ Ὀσβοῖκοίβ, 88 τοὺ δαίηρ' ἔουπιὰ ἧι 
γαῃ. Π.; δηὰ ΟΠΪΥ ἰπ τοδυρίῃ ἴῃ ΒΟΛὶ.-----(1.) καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ) ὥρα 
ἈΘΙΘ 848 Ὀθθπ ἐμ βυ ]θοῦ οὐ φτϑαῦ ἑοσίασθ δπιοσιρ (μ6 ἱπύοτργθίοσθ. ᾿δοῖθ 
ἐγ Β]αῦθβ 1 ΔοΒυσα]ν ὁ αὐ ΒΌΟΝ ἃ βοδβοι,." ἀγρυΐπρ ἔσοτα 1Ὁ αρραϊμπδύ {89 Ὠ]8ΐο- 
σΣὶοδὶ ἑδοῦ, (μαΐ 1 γψγὰ8 ἴῃ πἰμίοσ ὑμαὺ βοοχαΐοθθ ἀϊθᾶ, δῃα ποῦ ἴῃ Βυχασηθν, ΒΘ η. 

ἀθϑοοσαροβί οι 18 οσθ σαρί ἃ. ϑ'. Δ] θάαπι το ο 18 “ ΒΙαυ! θη 418 οὗ ΟΟΥ̓ΡΟΙΘ 

Βοτοπίο τοοσΐαυβ ἔμογιὺ οὐ Μογονΐα αἰαίθ,, ΜΒΪΟᾺ ἸΟΟΚΒ τὸ ἰδαΐοϊοργ. ΗἨΗ. 

ΒΟΒχηϊαῦ Θοτθθθ Ὡθαγοϑῦ ἴὸ ἃ Βα ἐβέδοίοσυ ταθδηῖτ δ, ὌΥ τοβίοσϊπρ, ΗΠ ἀοΟΣΥ͂Β 
Ῥαποίπδίοιι, Β0 85 ἴο ἀϊεϊοῖα καὶ ἐν τοιαύτῃ μρᾳ! ἔτοσα τελευτήση, δοᾷ αἰΐαοι 
ἦῦ (ο (86 δροδοεῖϑ καὶ πάνυ μάλα. ἐν τοιαύτῃ ὥρα 18 ἐμ ταδθ {89 ϑαυΐνα- 
Ἰοπύ οὗ χαριέντως ἔχων τοροαἰοα αὁ ἐδδ φγοάέοαέο, ἀτιὰ [μ6 ταθϑπῖπρ [ΘΠ [Β :--- 
νοη ὧΓ ομ6 ἀὲδε εὐ δὼ ὕγαιν ἡ ηοοῦ ἀπά δοαμέςμἷ, ἐδο δοάν «οὐ γορκαΐμ ὧι ἐὴδ 

δόρ!δ 7γοδὴ οοπἰξίοη (οἔ. ἐρσήεις, Ἡοτὰ. 1]. ΧΧΤΥ͂. 767) 7ον φυδῊ ὦ σον Ψ ΘΟ  δ(667"- 

αὐἷο ἐέριδ. ΤῊΘ ῬΓΘΒΘΠΟΘ οὗ μέν ἰπαϊοδῦοθ δα [86 ἃροάοεῖθ ἴο ἐὰν ἷθ γοῦ ἴο 
ΘΟΙΏΘ. Οὐταρασθ ὅδ οἴἶέοοί οἱ μέν ἴῃ Ῥτοίαξ. 861 Ε,, ὧν ἐντυγχάνω πολὺ 
μάλιστα ἢ ἄηγαμαέ σε, τῶν μὲν τηλικούτων, καὶ πάνυ. Ἐορατάϊηρ' ἐὰν μέν 
τις καὶ ἴῃ [86 Β0180 ΟὗὨ φέέαριϑί, ΒΟΒταϊ δ οοταρατοθ Ῥσοΐαρ. 828 Β., ἐάν τινὰ 
καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἄδικος ἐστι. ΤῊΘ ἰχαηβί οι ἴῃ γάρ οὗ [89 ποχὺ ΒΟ ΐθῃοΘ, 

4Α ὑΪδιι51}}6 1τογρτοίδίίοη (Ὑγοἢ οπαϊάδβοη (Απιΐχοηο, Ρ..2δ) βϑϑιδ ἴο Δοσορί), 8 ἴο πηᾶογ- 

σἰδηὰ ἴξ οἵ οἰηιαίο (εἰ. διὰ λαμπροτάτου βαίνοντες ἁβρῶς Αἰθέρος, ἴῃ Ἐατ. Μεά, 
880, ἰῃ ῥσγδίδο οἵ [ἢ ὥγγηδδι δπὰ οἰϑαγηθα οὗ [Π9 Αἰ] 6Χγ). Ἀαϊΐ ἱξ 'φ ἴὰ [86 μαγαὶ ἐμαὶ ὥρα 
ὈΦΩΣΒ διοῖ ἃ 56:29. 
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ματι μὲν ταχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ παρά. Ἑναδὰ ἴδ0 

Βοάν͵ ἰΒδουρᾶ παν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἣ ἐγγύς τι τούτου; Πῶς γὰρ οὖ; Ἔ»ν- ιοιοιῖοτ, ἄρα 
νοεῖς οὖν, ἔφη, ὅτ, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, τὸ 

νεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ προσήκει διαλύεσθαι καὶ ΩΝ, 
[καὶ διαπνεῖσθαι), οὐκ εὐθὺς τούτων οὐδὲν πέπονθεν, 
ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον, ἐὰν μέν τις καὶ 

[ἠ ν δὴ “Ἂ ’ ΝΛ.» ’ "4 χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ, καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ 
καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα καὶ ταριχευθέν, 
ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ τ θέ ὀλί ὅλ ἔ , ρ γύπτῳ ταριχευθέντες, ὀλίγου ὅλον μένει 
3 »’ ν ’ » , ’ ἰφὶ , Ν ἀμήχανον ὅσον χρόνον. ἔνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν 
σαπῇ. ὀστᾶ τε καὶ νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως ὡς 
ἔπος εἰπεῖν ἀθάνατά ἐστιν' ἢ οὗ; Ναί. Ἧ δὲ ψυχὴ ἄρα, 

ΤΣΘΟΌΤΟΒ 8 0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἃ Ἰαθπέ σϑίοσθηοθ ἰὸ [89 ὁ889 οὗ Ὀοάϊ98 ψ ΒΙΟΝ ὅτ ποῖ 
11, αΐ βρᾶσοΌ [1 ἃ ἢ} ἀπᾶ ρμὶυπρ Ὀοάγ, ψΈΟΝ ἄἀθοδυβ ΤΩΟσΘ σϑρία]ν, 
ΤΘΙΏΔΙΠΒ υπαβϑοίθα ΘΟΙΩΡΑΣΔΕΘΙΥ ΙΟΠΡ, 8 ΒΡΆΑΣΘ ΤΩ ΒΟΌΪΑΣ ὁπ0 Ψ1] σοχηδὶῃ 
ΒΟ ΙΛῸΟἈ Ἰοπροῦ. Σὸν, α δον τοἦδη τὲ ἰθ τοδμοοά ἐο πμιϑοῖρ (συμπεσον) αμα δη4- 
δαῤηεά, οἴο. ΤῈ6 δερυτηθηῦ, 88 βοτοϊαΐ βθονθ, οοπι οι ]αύθθ ἴδ χθ6 βίαροϑ οὗ 

οομπυδηοθ. 18, Τί οὗ {89 ὈΟΔῪ ΟΣ 18 ἐπ {1]1] Ὀ]οοσα, ὁπ ΒΊΟΝ, ἱμουρᾺ 
18 βηρουβ οὗ ἀθοδὺ οροσγαίθ ταοδὺ σαρία]γ, ὑμ Ὺ ἀο ποῦ ορογαῦθ ἱσησηϑάϊαίοὶν. 
(Ὁ οταραῖθ 2 βδτὰ. Χ ΧΙ. 9,10.) 2πᾶ, Τμδΐ οὗ [Π6 Ῥοάγ τϑοάυοσοᾶ ἴο τλ0.8010 ὈῪ 
85,5 (οορδσθ {86 οχίομ᾽ Β δοοουηῦ ἰῃ Ηδιη]οῖ Υ. 1), ΟΣ »γοϑοσυϑὰ ὮὈγ [89 δχύ 
ΟΥ̓ τα θΑἸσηΐτιρ, ΒΙῸΣ Ὑγ}}] σοσαδὲῃ ῸΣ ἃ ὙΟΙῪ Ιου ἔἰπι6Θ. ὅτα, ῬΑΣΈΟΌΪ]ΔΡ ρασίϑ 
οὗ [89 Ὀοᾶγ, ψ ΒΟῊΝ ΜΠ τοσλδίπ αἰτηοδὺ (ἀθάνατα) Ὀογοπᾶ ἐπ τϑδοὶ οὗ ἄθοδυ, 
ΒΌΘΝ 88 ὈΟΠΘΒ, ὑθοίμ, οἷο. ὙΥ̓Ββοχοίοσθ, [6 σϑαβοπίτις Ῥσοοθθάβ, 1ἢ βΌΘΙ 18 [89 

0889 ὙἹ (86 οοτηρουπᾶοα, Βο] 010, δῃᾶ ἔγαρτηθηΐαυυ ον, ΒΟῪ ΤῸ} στθαύθα 
οὐρδῦ ἰο Ὀθ [86 ρῥΥῖνι]οἕο οὗ [89 ΒῖρθοΣ ῥσποῖρ]θ, Ὑ ΒΙΟᾺ 18 ποὺ οομιρουπᾶ, ΠΟΙ 
ΘΆΡΔΒΙ6 οὗ αἰνίβίοι ᾿πΐο μασίβ ἢ---ΟὗἍ, Τδοίαπευβ ΥἹἝΙ. 12, ΝΟΣ οηΐτα βίπια] 
᾿πίοσιὑ (ΟΟΥΡ Δ), Βοἃ δηίτηα ἀἰβοθάθηξο ἱπίθρτατα ΡῸΣ ΤῊᾺ]008 αἀ168 τηδηϑύ, οὗ 

πΝ ταοαϊοδίαχα, αἰ βδίταθ ατιγαί. 

Ὦ. (1.) καὶ ἂν σαπῇ] Βα]. τὸ σῶμα.-------(8.) ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα] ἄρα 
ποχασηρ ἴῃ δῃ ΔΡΡΘΑΪ ἱπγοϊνίπρ ἃ γοαμοξίο αὦ αδοωγάμι. ΤῊΘ Θοταρ]θου οὗ [89 
δϑῃΐθῃοθ 18 οαιτὶ θα ἑοσγασὰ Ὁγ αὕτη δὲ δὴ. ΟΥ̓́ 18 Ο. πούθ.------(δ.) ἀειδῆ, εἰς 
ἽΑιδου ὡς ἀληθῶς] ΤῊΘ βατηθ ἀοτίναίίοι οὔ" Αἰδης οοπηθοίίηρ ἢ τ ἀειδής͵ 
“ ἐδ6 ὠρ866}, 18 Δ]]υἀθα ἰο 1π Οταίν]. 408 Α. 458 ἐδ ρορυῖϊᾶς ἀοτγιναύίοῃ, Ὀὰὺ ἃ 
ὩΘῪ, ἃ πᾷ ΤΑΠΟΣ ἢ] 016 18 [μ610 Ῥσοροθϑὰ ἕο βυροσβδᾶο ἱὲέ, ἀπὸ τοῦ πάντα καλὰ 
εἰδέναι, “Ὀροαυθθ Ηδάθ98 ΚΠΟῪΤΒ 811 ἐμιδὺ 18 [αίτ, ἴπ ψΈΙΟΩ ο880 ἀ- 18 ἱπίθῃ- 
εἶνθ, ποὺ πορϑῖνθ. ΗῸ Ὦθσθ, [89 ἐγμό Ηδάοβ, οὐ δρὶ τι :- σου], 18 Βροκθῃ οὗ 88 
ορροϑθοᾶ ἴο ἐδθ συϊρβαν νἱθνν οὗ Ἠδᾶθβ (οἰκέα εὐρώεντα), ΜἈ16 Ῥ]αίο 84 ἴᾺΓ 

οἶδας νίϑυν οὗ ἰῤ. ὙΜῊΝ ΓΑἰδης. .. φρόνιμος θεός, ΘΟΙΏΡΑΙΘ ΤΟΠΏΥΒΟΠ Β 

οογίδίη ἐσοαί- 

ταθηξ ἢ6- 

ΟΟΣΩ69 Ὑ}6]] 

αἰκὰν ἱπηρο- 
τἱϑδοῖο, 



Τὴ6 {τ6 860. 

ουγ ν ον ἴδ 

8.00] ἰα ἀοδίιι 

ἐδ νυν ἔγοσα 

1π 6 πο ῃ 68 

οὗ π6 ραυΐβῃ- 

ἱπν Βοάγ. 

68 ΡῬΙΙΑΤΟΝΙΒ 

59 9 δὴ 3 σ΄ ’ ν 9. » ᾿ τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον γεν- 
ναῖον καὶ καθαρὸν καὶ οἰ ειδῇ, εἰς Διδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ 

Φ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, οἷ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐ- 
,’ , Ἄ Φ9 ἃ ἮΝἪΟ9 9 ν Α δ ἐ “ἍἉ ε ’ ν τίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψνχῇ ἰτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ 
νά ΄-ἷ ΄΄ε 

οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς δια- 
πεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φασιν οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; 
πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμμία, ἀλλὰ πολλᾷ 
μᾶλλον ὧδε ἔχει: ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν 

ἰφὶ ’ [4 ν φΦΩιΝ ἴω 9 ἊΜ τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ 
9 κι ,.»ᾳ,΄ἩἍ«. « 9 Ν , 9. Ν Ν ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνη.- 
θροισμένη αὐτὴ εἰς αὑτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο---- 
τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ 
μὸ ’ ΜᾺ ε ’ Ἄ 9 Ὁ 9 ἢ» », ὄντι τεθνάναι μελετῶσα ῥᾳδίως" ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη 
θανάτου; Παντάπασί γε. Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς 
λνφ 9 Ἁ 9 , 3 , ᾿ Ὁ Ρ ΑΛ 5 , τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τε καὶ ἀθά- 

ν , "5 , εἐ͵ο.»ὕὔἵ 3. Ὁ 59 , νατον καὶ φρόνιμον, οἵ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαί- 
Φ ’, Ν.2 ’ Α ’ 59 ’ 9 », μονι εἶναι, πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώ- 

των καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγ- 
», ΄ Α [4 Ν “ »,’ ε 9 μένῃ, ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμνημένων, ὡς ἀλη- 

θῶς τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα ; οὕτω 
φῶμεν, ὦ Κέβης, ἣ ἄλλως; 

“ΤΒΟΙΘ τουδὶ Ὀ6 ψίβάοσω τ ἱ ἢ στϑαὺ Ῥοαία ; ΤῊ Πρδά 58.811 ΙΟΟΚ τὴϑ {πτο᾽ δὰ 
πχο᾽. Τὰ Μόοτοον. 1,.------(θ.) οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι] Οἴαποιαῖν σπϊξμοαυὶ 
ἄνθρωποι, 88 ἴῃ θ64 Β.; γοὺ οὗ 6ὅ Α., 92 Ὁ. 

Ε. (2.) ἐὰν μὲν καθαρὰ κοτολ. Ἱ ΤῊΘ δΡοάοείβ ἴο {818 Ῥχοίδβϑβ ἀοϑβ ποῦ 
ΟΟΟῸΣ ἀπὲ οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα “60. ἀπέρχεται ἴῃ 81 Α. 

81 Α. (7.) λέγεται κατὰ τῶν μεμ.] Ιῃπ ζθπθσαὶ κατά αἷἴίον ἃ γοσῦ οὗ 
δέαίοηιθηΐ [88 8 ἈΟΒΕΙ]Ὸ τα δηρ, αφαΐηδέ, ὮΘΓΘ, ΒΙΤΏΡΙΥ, οοποογηΐῃσ. ΟΟΙΆΡΑΥΘ 
10 Ὁ., σκόπει κατὰ ἕώων.-----(8.) μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα] ἩἨαϊπάοτῇ 
σπουϊὰ Βυρδιαίο διαγούση δρολτιὺ 8411 (809 ΜΒΑ͂., ἕο ἀνοϊὰ ἔμ δῃδοοϊαίΐμοι, 
ὑπάρχει Ὀεΐπρ ἱπηροτθοπαΐ, θαὺ βΒιο ἃ ναί ϊοη 888 8 ἰθμάθηο ῦ ἴο ΟΟΟῸ 1π 
[86 ο886 οὗ ραχ οἰ ρ]98. ΟἿ. Ῥμθᾶτ, 241 Ὁ., ὕμην αὐτὸν ἐρεῖν... . λέγων 
ἴου λέγοντα, 88 1ξ ἐδόκει μοι ἐκεῖνος μδᾶ ̓ Ἰνχοοδᾶοά. 50 Β6το, 186 γτϑορᾶϊηρ; 
οἴδαβθ 18 δββυσηρᾷ ἴο ἢᾶνθ συμ, οὗ ἀφικομένη εὐδαίμων ἔσται. Οὐσρᾶσο 
[89 τοπλδιῖς οα ἰδ τοδάϊπρ' ψυχή ἴῃ 80 Β, 

Β. (δ.)) μηδὲν ἄλλο ΟΝ ἀλλ᾽ ἢ] [πὶ ἐμῖβ οομιθίπδίου ἀλλὰ 1β 
Ῥγορουῖν ἀσθροπᾶοπί ου μηδὲν, ἀπὰ ἢ οχ ἄλλο, ΟΥ, οὐδὲν ἄλλο κ.τιλ' ἴῃ 97 Ὁ. 



ῬΗΖΠΟ. [Ὁ. 81.1 69 

ΧΧΧ, Οὕτω νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κέβης. "Ἐὰν δέ γε, οἶμαι, 

μεμιασμίνη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, 
᾽ ἴω ’ 4 ἙΝ ἴω. 4, ῪΝᾺ ’ 4 

ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θεραπεύουσα καὶ 

ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπιθυμιῶν 
΄- 4 

καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ 
4 , ΓᾺ λν α“Γ} ν΄ 2 ἃ ’ὕ 

τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι καὶ πίοι καὶ φά- 
Ἀ νν Α, 9 δί γἔ, Α, δὲ ΜᾺ » 

γοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι 
ΝᾺ .Ν 9 » ᾿ ἢ Α »’᾽ ε », 

σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, 

τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν, 
2 Ἂν » Α 9. Ἀ 4 Ά Γ᾿ ἴων 

οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἱλικρινῆ 

ἀπαλλάξεσθαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. ᾿Αλλὰ διειλημμέ- 

νὴν γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία 
Ἀ ’ ΝΜ »’ Ἁ . .4ΝἈἈ ΝΆ Ἀ Α, τε καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ διὰ 

τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον; Πάνυ γε. Ἔμ- 

βριθὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ 
4 ἴω  ε ᾽ ἃ Ἁ ἩἾ Ἂὰ 6 ’ Ἀ 

καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν: ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ 

βαρύνεταΐ τε καί ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, 
’ ἊᾺΟ 59 ἴω ἂν ν », , ᾿ 

φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ Διδου, ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ 

Ὁ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ 
ΕἾΝ Ψ ἴων » , κκ ’ 

ὥφθη ἅττα ψυχὼν σκιοειδῆ φαντάσματα, οἵα παρέχονται 
ε ΝᾺ 4 » ε Α ων 9 “Ἂ 

αἱ τοιαῦται ψυχαι εἴδωλα, αἱ μὴ καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι 

---ἰ) οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι] Οπο τοϊδίδνο βυβῆοοθ, ἐβουρὰ ἐμ 
ψουῦδ τοαυῖτο αἰ θγθηῦ οαθ08. ΟΥΒΟΥ ΘΣΧΘΙΏΡΙΘΒ ἰῃὰ 6ὅ Α., 82 Ὁ. Οὐοτηραχο 
ἐρῶσα δθογΘ: 80. τούτου.------(9.) τοῦτο δὲ εἰθισμένη] Οἱ δὲ αὐἰξαομοά ἰο 
[86 Θῃρμϑίο δηᾶ ᾿ξοσαξίνο τοῦτο, οἷ, ποθ οὰ 78 Ο. 

Ο. (2.)) ᾿Αλλὰ διειλημμένην γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς] “ δια- 
λαμβάνω οεὺ οσσμραγθ ἴροην ρὸ τηίογυαίία αἰΒροσι θη 8. Ὀγδϑβί 118, ἐρα Ποἶτα, 
Δ θοΣΊ 8. Μοχιβ δὰ Ἰβοοσ, Ῥαηθρ. ὁ. 2, ἔτι. Ηΐθηοθ 1ὖ βρῆ 985 ἕο Ὀσθαῖς ἂρ 
189 ὠρτῤψ οὗ [89 8Βο8} Ὀγ [89 Ἰῃἰτοἀποίίοῃ, οὗ οοσταρύϊπρ' ἃμὰ ο]ουαϊηρ᾽ Θ]οπηοπία, 
ΤΟ ἀοσῖτρ; 18. ὑπαιΒΡΆΥΘΠΟΥ͂ ΟΡΘαᾺΘ, 1.6., 6η97088, θη γμμ6. Οὐταρατθ [86 ποῦ ]θ 
τορχοάποίίοι οὗὨ [18 ῬΙαΐοιϊο ρᾶϑβαρο στϑρδσαϊπρ [86 ΟΑΥΠΔΙβῖτιρ, οὗ ἐμ6 ἥουϊ] 
ἴῃ. 80 Οὐτααβ οὗ ΜΙηΐοαη (460---480). 

Ὁ. (1.) κυλινδουμένη] Ῥγοιοϊίησ. ὙΤῊΒ γ88 ΔΠ ΘΣρσϑββίοι ἕο ζανρέίηρ, 
ἰμαῦ Ὀθοϑῖὰθ μβδοκπουϑᾶ Ὑτΐ Ἰαύου Ὑυεϊῦθχβ:: 6.9.», ᾿μποῖαπ ΝΙρΥΐη. ᾧ 80, ὁῃ 

Ἰορβου-υπίοτβ, οἱ ἀμφὶ τὴν νεκυΐαν τε καὶ διαθήκας καλινδούμενοι. 
----(2.) ἅττα ψυχῶν σκιοειδῆ φαντάσματα] ΒοΙΚΚΟΣ τοϑᾶβ σκοτοειδῇ 
ἔγοσῃ ὕνο ΜΗΝ,., δραϊηδὲ 411 [π6 Βοίους ΜΗ͂Ν,, ἀηα ἀραϊπβὺ οἱξδύϊοσιβ ἴθ ῬΧΟΟΙᾺΒ 

ΠΙυδίγδίιοι 

οὗ πο ἀδῃροῦ 

οὗ ἐμτυιϊηρ 

186 δου] 

ἄγαν ἔσο 

106 ΡΟΡΟΪΑΓ 

Βυρογβυϊ οι 

οὗ σῃοβίβ 

δρουῦΐ ΤοΙΏ08. 



10 ῬΊΆΑΤΟΤΙΣ 

ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, διὸ καὶ ὁρῶνται. Ἑλκός γε, 
ὦ Σώκρατες. Βλκὺς μῶτοι, ὦ Κέβης. καὶ οὔ τί γε τὰς 
τῶν ἀγαθῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἱ περὶ 
τὰ τοιαῦτα ἁ ἔζονται πλανᾶσθαι δίκην τῶουσαι τῆς 

προτέρας τροφῆς κακῆς οὔσης καὶ μέχρι γε τούτον πλα- 
νῶνται, ἕως ἂν τῇ τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωμα- 
τοειδοῦς ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἀνδεθῶσιν εἰς σῶμα. 

δορὰ Οτίρεα. ΤἘμὸ μεείεσεῦδο τοοάϊηρ ἰδ σκιοειδῆ, σκιαί δεῖπᾳ ἐδο ἔαση πο 
ποτὰ ον ἔδο ελαίρε, Τὶ τδς ἃ υἱδοὶγ-σρμεοδὰ μορτιίδσ ορέπιοει πλὲ ἔδο ρ,ιοδίθ 
οἵ δϊὸ ἀοοοκδοὰ 5 μπονοσοά δϑους " ἔδο εἴδσποὶ γα δπὰ βορη]οῖτοα ;" ἀπ, 
ἴπτοτα ἔδο οοπίπιαῖοει οὗ ἐποιρῆέ δδοοοβαίξηρ ἐδο παδοοῦ δρέτις υετέλι ἔδιθ για }9 
οοπιοσίλοδαειοαα οὗ ἔδο ζτανυθ, ἀσοδὸ ἔδο διροσβέζβοει οἵ οὔξσεταρ, τοὶ σπΪγ ταοδῖβ δπὰ 

ἀσίηϊκο δί ἔδο ἰοπιῦο, Ὀτιξ 4160 ψαστηουίδ, 82 1 ἔπο ὈοάΣγ πυδαΐδ δατυϊνοῦ ἔπ Βοάγ. 
(Οστρασο Αὐτοὶ 5 Νοίο οὐ ΤΏπο. ΠΠ|. ὅ8.) ΤῊΒ μογρυΐδε ποῖδοσι Ῥίδίο δοὸ- 

οορίδ, δ0ὸ ΤᾺΣ 88 ἴὲ οουἹὰ δθ πρδάθ δυδῆ]δ}]9 ἴοσ διὶδβ ὑΒΠοδορῆῖο ἰοδοῖσορ. Βο- 
ἔοσζεποθ [58 Ὀθθη τρδάθ ἰο 4 κιπάτοα, γοῖ 86 ἀΐνοσβο, δ Όϊπ1081 βαυρογειίου 
τορι δομοῖ Ὀγ Τἡρθυίοοίς σα τεταρταῖος (ΒΕ. Φοχη ΧΙ. 89), “Ττῖθυδ ἀλοθοϑ 
δΠίταδ ναραίαν οἶσοῦ δορυϊοισυτα, ἀχροοίδηβ τῖίξ τοὰθαὲ πὶ οοσρηβ. Οὐπὶ γατὸ 
νιἀοί ᾳφυοὰ τηπιπίαίτι᾽ ἀαροοξπδ ἔδοίοὶ, τϑοϑϊε οἔ στοϊϊχαϊξ οορτβ.᾽ (ατίτησα 

(Ὀοπίεοδ. Μγίδ, Ρ. 788) τηοηβοηβ 8 βυρατειείοι οἵ ἐδθ βαρ Βοβοΐβη8, 
διαί {πὸ Θ'οὉ] Ῥοσομοὰ 88 6 Ὀϊγὰ σὰ πα χη θουτίηρ, ἔγϑοθ, πναϊομίηρ᾽ πη} ἔδο 
Ὀοάγ ντῶδ Ὀυτιοά.)-----(3.) εἴδωλα] Ὑπὸ εἴδωλον οὗὨ Ρ]αίο 18 γοσυ ἀϊδοτοπέ 
ἔτοτα ἐδμαΐ οὔ σπου. ΤΏ εἴδωλον οὗ [πο Οάγεθβου 18 ἔπι ἐδ ποΐβοτωο β'μβδᾶθϑ, 
186 οοππίοτρατσί οὗ [Ππ0 ὁπιοθ ᾿ἰνῖπρ᾿ τοδπ; {λιδὺ οὗ Ἐ]δῖο 18 ἀπιοτρ (86 νδηξῖϊο8 
οὗ πο ῬΒΘηοσαθηδὶ ψοσ]ὰ, (9 ἀορτααθα ἔοστα οὗ ἐπδὲ ὥου τ ΒΊΟΝ ταῖρι μανθ 
μοὰ 15 ἀντ Πρ ἴῃ ἔδο ἔστι Ηδᾶθβ, ψμοὮ 18 ποὺ ρίοοταγ (πυρὰ τῷ ἀγαθῷ καὶ 
φρονίμῳ θεῷ, 80 Ὁ.). Βοίδ εἴδωλα τὸ ΑἸ1Κὸ ἴπ θαΐπρ; τορασγάϑὰ 88 Ὁπδαρ- 
δίδι δ] δπὰ ἀοχοποζαΐο, ἔμ6 Ἡοπιοσίο 88 Ὀοὶηρ τοιηουϑὰ ἔτοπι {πο ἑππιυϊέιου 
ποσὰ οὗἨ βΒοβὴ δπηὰ Ὀ]οοᾶ, σμβοσθ Εἰχιβίθποθ δΊοπο ὰδ ποσί Βανΐτιρ : ἐ89 
ῬΙαίοιιῖο 85 1116 ἴτοτα 15 [ἀθ4] Ὀϊσ τὶ ρεΐ, απᾶὰ οὁχοϊαάδοα ἔτοση ἐπο πουϊὰ 
οὗ τοαϊτῖοα, ἴο ναπᾶοσ ἴῃ ἃ Ὑ]άθστιοθβ οὗ βμβδάονθ ΤΉυΒ Ρδίο οου]ὰ ποΐ μαὶ 
Βηὰ Ηἰπημο] αὖ ψὰσ σὰ ΗΣΩΟΣ, ποῦ ΟἿΪΥῪ 1ὰ τοραγαὰ ἰο ἐμ6 ομαγαοῖοσ δπὰ 
αἰἰτϊ θαΐοα οὗἉ [1:6 χοᾶ, Ὀπὺ 4180 1πι τορασα ἰο {80 ἕαπιἀατηθηίαὶ ταθαπΐηρ οὗ 1 1ξο, 

διὰ (86 νἱοῦν ἕο δ6 οπἰοσίαϊποᾶ οὗἉ Ποα(ἢ.------(6.) οὔ τί γε τὰς τῶν ἀγαθῶν 
... ἀλλὰ] Ὑο Εάϊίομβ μανθ οὔτε, οοττϑοίθα ὉΣ ΕἼΒΟΒΟΣ ἔγοσα ἐμ ΜΒΒ. 

Το Ρ]αίοπίο νἱθυν οὗ Δρραυι οι, 88 χα εὑθα Πθτο, αἰ θσα τ ΔΘ] ἤτοπι ἐπ πιο- 
Τΐοτβ οὗ τλοᾶοσπι βαροσβέϊοῃ ᾿π ὁῃ}6 τοϑρθοῖ, ὙΥΊᾺ ΡΊίο" ἢ 6 ἀρραχί οι ἰβ ροβ- 
510] ΟΠ]ΥῪ ἴῃ [ἢ}0 0486 οὗδῃ 601] Δη ἃ οοχτυρ θα Βο0], δηα {δι :8οοστιρέΐοι 5 ἐλ ἔγτς 

“ ΤῊΟ δἰ ΠΔΌΪΔΥ ράδδαρο ἰη Τόσο. ΙΧ. 865 Ε;., 16 Ὡοὲ ΠΗ11Κὸ (Π6 ἰᾶοδ οἵ τηοάδγῃ ΒΡ γϑ  ἴοα, 
ΔΏΔ ΠΡΘΑΚΒ ποὺ ἱπάθοα οἵ Δῃ Δρρδυϊομ, Ὀπί οὗ ΒΠΘῸΣ οἢ (86 ρατί οὗἩ {πο νἱοίἑπι οὗὨ δὴ δου] ἀοοά, 
τοηογίηρ 10 ΠΘΟΘΟΘΑΙΎ ΤῸ [ἢ ΠΣ ἄΟΤΟΥ [0 ρῸ ἰπΐο Ὀδηϊδητηθηὶ, ἐΠΟΥΘΌΥ ἴο δνοϊὰ ἔηθ Ἠδιιηΐβ οὔ 
ἨΪΐ Φηθν. Εο ἴῃ Χοϑῦ, Οντ. ΥΙΙ1. 7, 18, πιοπου ἰβ τηλθ οὗ ἐπ παλαμναῖοι ΟΥ αὐϑηρογς, 
βορὶ διαδίπϑὶ Ὁ σά οσοῦ ὉΥ ὨΪδ Υἱοί πη. 



ῬΗΖΙΟ. [γ. 82. γι} 

ΧΧΧΙ, ᾿ἘἘνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα ἤθη 
ε ΘΟ Ὺ 3 μ ΄ ’ 4 Ἂ ’ δ ὅὁποϊ ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ. Τὰ 
ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον τοὺς μὲν γα- 

’ Α ," ,’ ’ 

στριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας μεμελετηκότας 

καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν τοι- 
, , 35." 5» 4 3 " , 4 ούτων θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθοι: ἢ οὐκ οἴει; Πάνν μὲν 

οὗδῃ 61} 119. ΤῊΘ βυροσθιϊ οι, ἢ [89 οἶκος μδηᾶ, οα ψ Βἱοὶ Ηδτυ]οῦ 18 ἐουῃαοᾶ, 
18 θαθ604 οη {86 ἰάθα οὗ Ψυπίζοθ βροακίηρ' ἔτοσα πο ἰοῦ ὈΥ (0 δρρασίοι οὗ 
1.9 Ταζατοᾶ δπὰ Τηποοοηξ, δὰ 0Δ1Π1Πὴ0 ΤῸΣ σθηρβθδῆοθ ΟἹ. ΒΟΙῺΘ ΟΥ̓] ἀθ6 ------- 

(8) τῆς προτέρας τροφῆς] τροφή, πωγέωνγε, 811 πὶτα ΠΟΣᾺ [86 Βρίτιῦ οοα- 
ΨΟΥΒΟΒ, 18 ἈΘΓΘ υϑοὰ ἴον ἔξι9, σαν 0 ̓{{8, 88 ἷβ ἐγοααθηῦ, οΒρϑοίδ!]ν ἴῃ βΟΡΒΟΟΙΘ8, 

ὙΠῸ πδοὸ8 τρόῴφω 8ο οἴξθῃ ̓π 89 βθῃ89 οὗ ἔχω. ΤᾺΘ Βαῖηθ σϑρχϑβϑη αίίοῃ οὗ 
{86 ἀοϑίπυ οὗὨ ἱΠΕΘΣΙΟΣ ΒΟῸΪΒ 18 Τουηᾶ ἱπ ΤΙτηθυβ 42 Β,, οἷο. ; δῃὰ Ῥμεϑάσ. 
449 Β. Οὐπιραᾶσο ΟυἹά, Μοίαμι. ΣΙ. 467, “ΟΪΌΟΥΟΒ δηΐτηδθ ΒΌΤΩΙΒ, ἱπαῈ0 
ἔοσῖλδβ ῬΟΒΒΌΣΙΙΒ 1Σθ ἀοτηοϑ, ᾿ϑομ 0 6 ἐπ ,οσίογα οὐ," 

. (8) εἰς τοιαῦτα ἤθη] ΑἸχίάροα οχργθββίοι ἴὸσ εἰς ζώα τοιούτοις 
ροῦν χρώμενα, ὁποῖα κιτιλ. Τλθ Ηοιλοσΐο ὑβαβθ οὗ ἤθη 18 “ποσίν οὗ 
ΤΌΥΩΘΙΕ ἴῃ [818 οοπηθοίίοσ, 88 δύ 18. υϑοᾶὰ ον οὗ φηήρμαΐθ, ἀπ τοζασαὰβ {πον 
δαιρδ ταῖμον ἴμδῃ λαδί. ΤὮο 1Π]υδίταϊοιβ ἐμὲ ἔΌ]]1οῦν οὗἁ ἰσαπετηὶρτδοι 

ἐπίο ἴδο Ῥοάΐθ8 οὗ δῃΐσηα]β πᾶν Ὀθθη ἀπαοχβίοοα Ὀοΐὰ 11ὑθ Α }]}Ὺ δηα Δ]]1θροσὶ- 
ΘΔ. ΤΙ Νοο-Ρ]δίομῃϊο ὕσηθθ, θη [6.6 νγαβ ἃ ἀϊθροβιίζοι ἴο 8]]Θροσίβθ δὰ 
ΘΣΧΡΙΑῖτ ΔΎΨΑΥ [ἢ 9 ΤΊΟΣΘ οὐαἂθ ῬΟΙΏΟΙΒ οὗ του μπ οϊορν δηᾶ τυ πο]ομίοδὶ ΡΒ 1- 
ἸΟΒΟΡΆΥ, 8ῃ αὐὐοσαρὺ τγὰβ τηδὰθ ἰο βδον ἰμδί Ῥ]αΐο ταθαπὺ, Ὀγ ἰδ 6 Ὀσαΐοβ οὗ 
ὙΠΟ. ΒΘ ΒρΘΑΪΚΒ, ΟἾΪΥ ὈσαΒῃ τλθπ, ἸΝοταθβίῃβ, ο. 2, Μάλιστα δὲ οἱ ἀπὸ 
Πλάτωνος περὶ τὸ δόγμα τοῦτο διηνέχθησαν «ον 6. οὲ μὲν κυρέως 
( οσ}]]ν) ἤκουσαν τοὺς λύκους καὶ τοὺς λέοντας «ον. . οἱ δὲ τροπικῶς 
(βχυταίῖνο]γ) αὐτὸν εἰρηκέναε διέγνωσαν, τὰ ἤθη διὰ τῶν ζώων παρεμ- 

φαίνοντα. ΡΙούπυβ Ὀο]οπροᾶ ἴο [89 1τὔθχα] Σὐο ΡΥϑίοσβ : Φ8ι  Ὀ]]Ο.8 γγα8 [9 

οἰἱοῦ οὗ 9 Δ] ροσῖοα].". Τὸ ΒΘΘΙηΒ θα, ποῦ ΟὨἹῪ ἔγοτα Ῥμθασ. 249 Β., Ραΐ 

αἶδο ἔγοσα 82 Β., ὙΒθσθ οϑέβ δα 210 ΑΥ̓͂Θ ΒΡΟθη οὗ 88 δ] θσηδῦνθ ἐδθασπδοῖθθ, 

δαὶ ῬΊ]αῖο Ηἰπιβοὶ, πὸ ΗύόσΑΘΣ ἴῃ τορᾶσὰ ο ΟἾχοθβ βαυηΐ, Οα, Χ. 212, 

:πξαπἀϑὰ νου Ὁ]6 δηΐτλα]8.7 ΟὈΙαρατο Ατὶβῦ. ΝῸΡ. 849.------(6.) ὕβρεις καὶ 

φιλοποσίας] ΤΏ οἱ οἀὐϊοηβ χοδὰ φιλοτησίας, «“ Ἀ6ΑΙ[- αὐ πκίηρθ, Ὑ ΒΙΟᾺ 

18 δραϊπδῦ, [86 ΜΕ5., διὰ 1:πάϊοαύθθ ἴοο νϑηΐα] 8 ἔδυ ὅο Ὀ6 οΟὈΡ]οα σὰ 
ασΐπλθθ (ὕβρεις κιτ λ) [8 γαστριμαρηίαι; οὗ. Ἐπτ, Ογοῖορθ, 384, (θύω) 
μεηγέστη γαστρὶ τῆδε δαιμόνων, πὰ [80 ρμίοίυσο οὗ “έφηΐωσ, 
Ἦσοσ. Ἐρ. 1: 16, 26. 

4 ὙΠΟΓΘ ΒΟΘΠ18 4180 (0 παν ὈΘΘΠ Δ (Π]γὰ ΟΥ τυ 16 ΓΠΘοτΎ ((μδὲὶ οἱ ῬτΟΟΠ8 δ. ἃ Βυχίαποθ, 
Τανουτοὰ Ὁ ΟἸγτορίοάοχιθ), ἐπὶ ἐμ6 ἀοοίσπο οὗ Μοίθιαρθυομοδὶβ τὰ ἴο Ὀ6 ππάογοίοοά 86 

οομἀαιοηΐηρ [86 οοτταρί 8001 ΒίΡΙΥ ἴο [Π9 σοηνραπμ οἱ Ὀγῃΐθ8, ἰῃ [Π6 β88Π10 ὙΓΑΥ͂ 88 ἰΐ γχ88 δῦρ. 

Ῥοϑοά ἰο μονοσ αγουμηῶ [6 5τΆγο, δίτοββϑ Ὀοίηρ ἸΙαϊά οῃ περὶ (ποῖ ἐΨ) ἴῃ [π9 ΡΙΑίοῃϊο ἰοχί, 

4. Ααφυπίίπο (ἀ6 Οἷν. οὶ Χ. 80) με5 8 ΟὨΔΡΙΘΥ οὐ ῬΟΤΡΕΣΤΥ 8 ἀοοίγίῃο οὐ ἐπὲδ τηδίϊασ, ἴῃ 

“ἰς π6 οοταπιοηάθ ᾿ἷπα [οΓ τοὐϑοϊίης [86 ἰγδηδιαίσταοη οἱ δου] ἰῃΐο δηϊπιδὶ ἔοσγιηρ, δὰ 

ἘΒΟΓΘΌΥ “Ῥσχοίοστίηρ (γαῖ ἴο Ῥ]Δῖο,᾿ 

ΤΌΘΟΥΥ οὗ 

Ἐοισίραεϊνο 

ἹΜοίοιηραγ- 

οἰοαίβ. 
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οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας 
καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἷς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἴε- 

’ ν..» 4 , Φ, ΝᾺ » ’ δὴ ράκων καὶ ἰκτίνων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσέ φαμεν τὰς τοι- 
Α, ἴοι ὀχοιρη- αὕτας ἰέναι; Ἀμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα. Οὐκ- 

Ὧ οοσίδλϊη κα σι Φ ῳ ν 
δον αἱ μα. οῦν, ἦ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, οὗ ἂν ἕκαστα ἴοι, κατὰ 

ταν οῖαταο, φὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης; Δῆλον δή, ἔφη" πῶς 
Α ἰμίο οὐ. ὃ οὔ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ 

δροπάϊπε ἃη]- . » , ᾿ "Ὁ εκ , Ν πιαὶ ἕο, Καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἱ τὴν δημοτικήν τε καὶ πο- 
λιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύ- 

Ἁ ’, 3 ν , , ΄ νην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν 
ἄνεν φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ; Πῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστα- 

ν ’ 9 ’ 9 3 [φ »’ 9 »ῪΝὉἝΝ τοι; Ὅτι τούτους εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖ- 
ἊΝ κι 

σθαι πολιτικόν τε καὶ ἥμερον γένος, ἡ που μελιττῶν ἢ 
Ἂ ἂ , Ἁ Α 9 9 92 , δ σφηκῶν ἣ μυρμήκων, ἣ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ 

κ᾿ Γ ἀνθρώπινον γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἀνὸρας 
μετρίους. Εἰἶκός. 

82 Α. (8.) οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι] ὙΒΟΌΡΗ 411 ἀο ποΐ αἰίαίπ ἰο ἐμ6 
ἀϊρηΐν οὗ 9 ὄντως σοφοί, γοῖ ἔμοτθ ἃγθ βυρροβϑὰ ἴο ὃθ ἀἰ δσϑηΐ ἄθρτϑοϑ οἵ 
ἈΔΡΡίποθΒ ἴῃ ἴδ ἔλθ οὗ ἴβοβο τβο 1811 βμοχί, οσ. οἱ φαῦλοι, 81 Ὁ .------(9.) 

τὴν δημοτικήν τε καὶ πολιτικήν ἀρετήν) δοοίαϊ αηα ρειδίίο υἱγίμο, τ ΒΙΟΉ 18 
5.11 Ὀθποαίμ 86 Ἀἰρμοϑὺ Ῥ]δοθ, Ὀθοδῦβο 1ῤ τιν οχίβΆ τϊἑμουῦ ἐμθ φρόνησις 
ἸΠαΊΒΡΘΏΒΑΌ]Ο ὕο οοπδίλῥαῦθ [86 Ἀϊρηθϑύ νἱστέαθ, ἀμ τον ὯΘ ἃ τχθσο ἰηϑιϊποῦϊνθ 
[1 81}1πρ’ οὗ [86 “Ὄθανον ἱπίθη οι :᾿---η ΡΟ]. Χ. 619 Ο,, ἔθεε ἄνευ φιλοσοφέας 
ἀρετή. ΟἸοθτο, 88 ΜᾺΒ πδίιτα] ἴῸσ ἃ Βοσηδη, σαη θᾶ βἰαἰβϑιαδηβΐρ πὰ ΡῬΌΡΙΣο 
νἰχίαθ ΕἰρῆοσΣ ἔμδῃ 80 ατϑοκ ἀϊᾶ, ἀπὰ ρᾶνθ 1 [μ6 βσϑξ σδηῖς ἰπ [ἢ βοδ]θ οἱ 
Βοποὺν ἴῃ ἃ ξαύατο 1116 (βόχηη. βοῖρ. 9): ψμθσθαβ, δοοοτάϊηρ ἕο ῬΙαίο, ἐμ 6 
ῬΟΙ 041 ἀπᾶ ᾿πάυδβίτῖαὶ Βρ᾽τῖβ τγοσθ 8.1} διωοηρ ἐμ6 φαῦλοι, ἐβουρῃ ἐμὸν 
τοῖχὺ Ὀ6 εὐδαιμονέστατοι τῶν φαύλων. 

Β, (4) εἰς τοιοῦτον πάλιν] ὙᾺΪΒ 'θΒ οχρΙαίποα ὈΥ πολιτικόν τε καὶ 
ἥμερον ἰμτονσι ἴπι, 88 ἐὺ πγθσθ, ρθη  ϑϊογ. ΟἿ, 90 Ὁ.-----(δ.) μελιττῶν ἣ 
σφηκῶν [ Νοχὺ ἴο {π6 Εουχι αθοσρῖο οὗ ὙΊΣρΙ] ἃ8. 6 ϑυϊορίατα ὁπ ἐμ 6 Ββοοῖδβὶ 
πιθοῦ ἈΘΓΘ ὑνριβϑα ᾿π [π6 60, βίαπιἀβ {8:6 ΚΘΙ ΑΣΪΚ Ὁ]9 ρἱοΐατο οὗ ἐμ9 Ηἶνϑ ἃ 5 
8. ΟΟΙΩΤΑΌΏΣΕΥ [τι ΘΒΔΚΒΡΘαΓ ΘΒ ΗθησΥ Υ. 1, 2.-----(7.) ἄνδρας μετρίους] Τί 
ἴ5. ἀουθ] ποίου (89 οχργϑββίοι ἱπάϊοαύθθ ὈΪΆτηθ οὐ ἔαϊπὺ ῥσαῖβθ. 16 ἐμ 
ἔοσταου, νηἰδαϊίησ; 1ξ Ὑ8λ6 Ἰα Θ᾽, 48 18 τιοσθ ῬυορδΌ]6, φοοα πομδεί ροορῖθ, ἸΠκῸ 
υρί, Ῥτοθ Ό]γ, ἴῃ Τιδη. Ῥϑταοβίι. ἀθ Οοσ. ᾧ 10, βρϑαᾶκβ οὗ οἱ μέτριοι, «1ῃ8 
ΤΕΒΡΘΟΐ8Ὀ]0 Οἱ ΖΘηΒ,᾽ 88 (ἢ 01488 ἔγοτη ψ ἈΙοἢ. μ6 Βρσθηρ, ἐμβουρἢ ἔδμογθ 8 8.11] 
ἃ Του οὗἁ ἱπέοσϊου! ἐν αὐὐδοίηρ, (0 (λ6 ψοχὰ, ἴον Ἀθ δά8, ἕνα μηδὲν ἐπαχθὲς 
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ΧΧΧΙ͂Ι. Εἰς δέγε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ πεμεταῖίου 
ΟΣ: , 9 , 9 σὰ φιλϑᾳ οὗ [9 οοῃ- 

Ο παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ (λει το- 
α κ ἔπϑαα τ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τε στο μμὰ 

Ἁ ’ "5 [9] δὰ ’ ΄“ δ καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τῶν κατα ἴδ οἰπι5 οἱ 
Ν Ἂ βης, Ρ ́“ 5 Φι [ο φο Ἁ Χ' ν 9 186 ῬΒΠΟδο- τὸ σώμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ πα- νμοταπάξμοθο 

’ ,. κα ε , 3 ᾽ , δ οὗὐ [20 τ2ββ8 
ραδιδόασιν αὐταῖς αὑτούς, οὔ τι οἰκοφθορίαν τε καὶ πε- «τοι. 

νίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι: 

οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθηρίας δεδιότες, ὥσπερ 
ε , ." , » 9 , 9 οὖ οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτων. 

Οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. Οὐ μέών- 
» Ὁ τοι μὰ Δί᾽, ἣ δ᾽ ὅς. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, ἔφη, ὦ 

΄ιἃ ω. ω [ωὴ ᾿ ᾽ν Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς αὑτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ 
, ,ὕ -“ ’ » » 9 ᾿ 9. δ σώματαπλάττοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ ταὐτὰ 

’ 2 “Ὰ ε 9 ἰὸὃ ̓ ν Ψ 3 » δὲ πορεύονται αὑτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὅπῃ ἔρχονται, αὐτοὶ ὃὲ 
ΜᾺ ἊΜ Α ἴω ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ 

λέγω, αἰδοίίπρ ταοἀοϑέγν. ΤῊΘ ῥυϊποίρθθ οὗ ἃ Τλνῖπο Μοσδ Υ, αἰνὶπρ' ΤΟΤΘ 
γΆ1τ09 [0 ἰὴ ὩΠΟΟΏΒΟΙΟῸΒ δπα 80]}-ἀϑηγίπρ Διο 018, ἔθ ρυθδῦθσ ΤΘυΘΣΘῸΘ 
ἔμδιι 18 δοοοσάθα Ὀγ Ρ]αΐο, ἴον [6 “ 6]1δἃ Ὠοατίβ, σι μουῦ ΤΘΡΙΌΔΟΒ οσ Ὀ]οΐ, 
ὟΥΒΟ ἀο ΤῊΥ ψΌΣΚ, δπᾶ ζηοῖο ἐΐ πο. ὙΜοταβνοσία (Οἀο ἴο θαἐγ). 

Οσ. (1.) οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ] βιΑΙ]θαυτα τοαὰβ ἄλλῳ ἢ, 88 
ἃ τιδίαχαὶ Θρθχοροβίβ οὗ μὴ φιλοσοφήσαντι. ΤἊΘ Βοάϊοίαπι, ἀπά βθυθσαὶ 
οὗ μο Ῥοϑὺ ΜΗ͂Β,, αν ἀλλ᾽ ἢ. ΑἸΡΒοΌρΡΆ (μΐβ βοοοπὰ ἀοβηίΐηρ οὗ (δ 
ΟἾδβ8 ΒΘΘΙῺΒ ΒΆΡΟΣ ποιβ, [89 αἱρηῖν οὗ “ ῬΕΣΙΟΒΟΡΆΥ ᾿ 18 {μου Ὀχουρδΐ 
οὖ ΤΏΟΣΘ Θαρμα θα Πγ. Οὐ Φιλομαθής, οοταραχα ῬῸ]. 11. 816 Β., τὸ γε 
φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταὐτον -----(8.) οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες] 
Ηροοσσϑοθ, αἱ. 11. 7, 88, ὁ ΒΑΡ ΊΘΠΒ, 5101 ααὶΐϊ ἱχηροσίοθαβ, Φαθτα θα Ὲ16 ΡΘΌΡΟΙΙΘΒ; 
ὨΘΑῸΘ ΣΊΟΣΒ, ὩΘαῸΘ ΥἹΠΟΌΪα ἰοστθηΐ, ΒΟΒΡΟΏΒΑΤΘ ΟΟρΙ αἰ θυ8, ΟΘΟΠΕΘΙΔΠΘΙΘ 

ΒΟΠΟΙῸΒ ΕὈΧΣΕΩ͂Β, οὐ ἴῃ 86 Ρ80 ἰοίιβ ἴοσοβ δίαπϑ σοϊππᾶυβ, δχίογηΐ πορμϊά 

φαζεραί, οἷο. ΟΥ. Οἷο. Ἐρὶθῦ. δὰ θῖν. ἡ. 18, “1,Δὰ8β βαρ θιπ δδθ τηδχίταθ, ΠΟῸῚ 

ΔΙΙὰπὰθ Ῥοπᾶθσθ, ηθ. ὀχέγέμδοσμδ δας ὮΘΙΘ Δαΐ τὰ819 υἱνϑμαϊ ϑϑρόηδαβ ἤαδογα 
γαζέομοϑ.᾽ Οὐ [86 οἸαβδιβοδίοιι οὗ (89 φαῦλοι ἱπίο ἃ Βίρμον σταᾶθ, φέλαρχοι 
δηᾶ ἃ ΙΟὟΘΣ Δ ΙΔΟΥΘ ΠΌΙΔΘΙΟῺΒ στϑᾶθ, φιλοχρήματοι, οἴ. ποΐο οπ 68 Β.] 

Ὦ. (8.) ἀλλὰ μὴ σώματα πλάττοντες ζῶσι). Οἷι ομθ τοϊαίἶνο Ὀοΐπρ 
τηδαθ ἴο Βοῖυθ ἔνγο ἀἰδουθηῦ γουῦβ, οὗ, 81 Β. β. πλάττω 18 υδβοᾶὰ οὗ ου]ΐυτο, 
ὈοΓᾺ οὗ 86 Ὀοὰγ δπᾶ οὗ [89 βοὺ]: οἷ. Ῥο]. 11. 8377 Ο., οὗ {86 Τάθδὶ] πῦσβοϑ, 
“πλάττειν τὰς ψυχὰς τοῖς μύθοις μᾶλλον ἣ τὰ σώματα ταῖς χερσίν. -----(9.) 
παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχήν] παραλαμβάνειν ἴθ (86 ΘΧρτοδαίοι ἴου 
ἃ ταλβϑίθσ τϑοθλνϊηρ ἃ ΡΌΡ1] ἔγοιῃ [86 Ἀδηα8 οὗ μ8Β ραγθηΐ οσ παιδαγωγὸς ἴοι 

Ι, 
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9 ’, ’ Α ἰφὶ , , 9 , 

ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται ἐκείνῃ 
εἐ»ὔ δ.ν», ε ῳ ἑπόμενοι, ἢ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

ΧΧΧΠ,Ι. Πῶς, ὦ Σώκρατες; ᾿Εγὼ ἐρῶ, ἔφη. γιγνώ- 

Ῥμιοδορῶγ σκουσι γάρ, ἦ δ᾽ ὅς, οἱ φιλομαθεῖς ὅτι παραλαβοῦσα αὖ- 
δυὰβ 180 
βου] ποέουγ Τῶν» τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ 
8 ὈΥΪΒΟΏΘΤ, 

πὶ 4150 
ω σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ ὦ ὦσπερ 

ἴστο Μῆὰ ἐς δύ εἱργμοῦ διὰ τούτον σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὖ- 
Ῥσίβοπ. 

τὴν δι’ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην, καὶ 
τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα, ὅτι δι᾿ ἐπιθυμίας 
9 4 ε ΓᾺ , 9. ᾿ ε , [έ » ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος ξυλλήπτωρ εἴη 
κι , ν ΕῚ , , ε τῷ δεδέσθαι,---ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσιν οἱ φιλο- 

΄ΚΝ [2 [2 ΜἌ ε ’᾽  . ἀ 9 

μαθεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὖ- 
τῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα παραμυθεῦται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, 
ἐνδεικνυμένη ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων 

», 9 ’ λ ε δ “Ὁ. Ψ νΝ ΄ὰ 3 ΕἸ ᾽) 

σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ τῶν ἄλλων αἰσθή- 
σεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ 

ἐταϊτάτιρ. ΑΡο]. 18 Β., ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες 
ἔπειθον. 

Ἐ, (4.) ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην} Οοπιρᾶτθ, ἴοσ [89 βίαν ν 
οὗ ταθΐαρβον, 11. ἘΡ. Ῥοίον Τ|. 22, ὕς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου. 
----ἰ-δ.) κατιδοῦσα, ὅτι δὲ ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν] Ματϊουβ Ἰηαϊοτρτοίδίζοσιβ 
αν Ὀθθῃ ρῖνθα οὗ [Π18 ραββαρθ. 19. Ἡοίπάοτε ἰακοβ δ᾽ ἐπιθυμίας ἐστέ 
»αϑϑίνοῖν, 88. Θαυϊνα]οπῦ ἰο ἐπιθυμεῖται, “ ροχοοίνίπρ, ὑμπαὺ [80 Βοστοὸσ οὗ 1ὲ8 
ῬΙΙΒΟΩ 18 8ῃ ΟὈ͵θοῦ οὗ ἀθϑίσθ’ 29. [δ] δῦσῃ ἔδικοβ (86 1άΐοτη σφούζένοῖψ, Ξε 
ἐπιθυμεῖ, ἀπιᾶ οομβίάοιβ εἰρημοὸς 88 νἱσύπα!]γ ΒΡ γἱπρ; ἔδιθ Βα] θοῦ, “ ἔδο!τιρ; 
[80 ἰοστῖθ]θ Ρόνασ οὗ 18 ῥυΐβοιι, ἱπ ὑμαῦ 18 ζ(,ὍΟΙΟΣ ΘΘΡΘΣΙΥ ἀθΒΙΤΘΒ (0 βπᾶ ἃ 

ὙΥ) Ψ ΠΟΣΘΌΥ (86 Εδδβοι Ὀουσπα ῬΥΒΟΠΕΣ τοϊρὴΐ Ῥθοοχαθ 8. δἰοίξου οὗ 18 Ὄυστι 
οορενιἐγ. 89. Ηδχταᾶππ οομβίἀοτΒ (89 οἶδθθ δέοσ ὅτε πού ἴο Ὀ6 8 οἰσουτα- 

Ἰοσαϊίοι οἰἕμοσ ἴοσ ἐπιθυμεῖ οΥ ἐπιθυμεῖται, ἀρὰ ἰακο8 ἐστέ ἴῃ (89 βθῆβθ οὗ 
γίγνεται: ἐδαῦ 186. ᾿αρυϊβοσηθαΐ (εἰρημος) ΑΙΒΟΒ ἔγοα ἀδβῖτο, μον (89 

ῬΣΙΒοΠ ΟΣ ταϊρεὺ Ὀθοοσηθ, οἷο. Οὐ ἔμιθβο νίθυγβ, ὅδ Ἰαβύ 18 ᾿δτθδ, δα [89 ἢχβὲ 

Ὧ6Β ΘΩΒΙΟΘΥ δραίτδὲ 16, Βι 0 ἢ ΘΧΡΓοβδίοηβ 88 διὰ φόβου εἶναι Ῥοΐπρ' Δρρ θα 
ἴο ἐδ βυιθήοοῦ γεοϊέηφ, ποῦ ὅο {86 ον]ϑοῦ ,εἶ. ἰδ ραῦσλ Β ᾿Ἰπὐογρτοίδίίοι 

Ῥχϑβϑιΐβ ἔονγοθὺ ἀἰηου 168, ἀπ μ88 [80 δανδπίαρο οὗ Ὀθίπρ' ἴῃ δοοοσάδῃμοθ 

μιὰ ἔμ9 ἰθηάθπου οἵ Ῥ]δίοπίο ἐπουρμῦ, ὕο βρθαὶῖς οὗ [89 Ῥοὰγ 88 βϑάποϊηρ 

ἔηθ βου], δῃὰ δπἀοδνουσίπρ ἴο ἱπυρσίβοῃ 10. Απὶ Π]υβίγα νθ ΡΣ 81161 ἴῃ [μ9 

ΟἸ τἰβθϊδηι οομβοϊ ουΒη688 18 ὑμαὺ οὗ {8Π6 1,8 ἴῃ [86 τρθπ.Ὲ .Β γαυτῖηρ δραϊπδέ 
Ἐ89 1ἂγν οὗ [89 τοΐπά ------(7.) τῷ δεδέσθαι] Ἡοστάδμη ἀοβοσίβ 9 ΜΗΜ., ἀπ 

89 
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ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν ξυλλέγεσθαι Το αακαί 
καὶ ἀθροίζεσθαι παρακελενομένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ταίδοδας πανὶ 
ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅ τι ἂν νοήσῃ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν τοπαα ΤΣ ἃ 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τῶν ὄντων' ὅ τι δ᾽ ἂν δι’ ἄλλων σκοπῇ τορι 
ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀληθές: εἶναι δὲ τὸ 

Α, ΝᾺ 9 ’ λε έ ΠΥ δ᾿ 9. ἃ ε ἰδ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁρατόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοη- 
τόν τε καὶ ἀειδές:. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν 
ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως 
ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ 

. μά », ’ ΄ 9 [ἠ φόβων καθ᾽ ὅσον δύναται, λογιζομένη ὅτι, ἐπειδάν τις 
, ἐ “Ὁ ἃ “Ὁ ἃ Ν᾿ 59 ἧ 20" σφόδρα ἡσθῇ ἢ φοβηθῇ ἢ λυπηθῇ ἢ ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν 

τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὅσον ἄν τις οἰηθείη, 
οἷον ἢ νοσήσας ἤ τι ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ 
πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει 
καὶ οὐ λογίζεται αὐτό. Τί τοῦτο, ὦ Σώκρατες; ἔφη ὁ Κέ- 

ν ᾿ . 9 ’ 9 , ιν ς 

βης. Ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου ἀναγκάζεται ἅμα τε 

Τοδβ ὙΠ Ηοπάοτέ, τοῦ δεδέσθαι. ΤᾺΘ ἰοχέ ΣΩΔῪ Ὅ6 ὀχ] αἰπιθα 88 ἃ 
ἀαίνο ἀοβηίηρ εὐλογεῖ: 88 ἦι Τιορρ. 1. θ4δ6 Α., τῇ καλλίστη ἀγωγῇ τοῦ 
νόμου ἀεὶ ξυλλαιιβάνειν. 

88 Β. (2.) ὅ τι δ᾽ ἂν δ ἄλλων] δὲ ἄλλων 18 ορροθοᾶ ἰο αὐτὴ καθ᾽ 
αὑτὴν, [86 βθηβο8 Ῥοΐῃρ; τοοκοπθᾶ ἱηβίσυτασηΐαὶ, ἐπαΐ 18, Θχέθσμδ] ἴο (89 ταϊπά 
1861}. ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, ἐ.9., [δ ναγίαδί ῬΒΘποσαθμδΙ, ορροβοά. ἴο αὐτὸ 
καθ᾽ αὑτό, (Τὰ [δ6 ῥχϑνίουβ οἶδαθο τῶν ὄντων ἰΘ βονοσπιθὰ Ὁ ὅ τῷ 88 8 
δοηϊενο οὗ ρανγί.)-----(ϑ.) οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν͵] τοσοῦτον, ἵ.6.» 
οί Ὁ ἐδ6 φρηι6 (Βτ 81) θαίοηΐξ, [89 Βίδιλαδγα ἴῃ [8:9 16 ο8809 Ὀοΐηρ' γοῦν ἀἰβοτθηΐ 

ἔγοτα ἐμαΐ ἴπ ἔθ οἴου ; [88 Θοτώσηοι τηἰπμα ἀνθ] πρ οη ἰδ ἐ}) ςέ8 οὗ Ἰυδί, [δ9 

ῬἈΣΙΟΒορΡΐο τοϊπὰ ρἱθγοίηρ {πσοῦρῆ Ὀθγομᾶ Βυτηρίοσαβ ὅο ἐμ9 σσωδό6. τοσοῦτον 

Βαᾶά Ὀθθα Ῥχοπουπορᾶ δὰ ῥϑου δ᾽ ΟΙΩΡΗΔΡΙΒ, Β0Ὸ 88 ὅο ἢδὺθ (9 ἔοσοϑ οὗ 
τοσοῦτον μόνον. Οταρατθ [λι6 Τιδίζαι ἑαρένοηη ἴῃ ΒΘΏ89 οὗ ομῖψ. ῬΟΙ. Χ. 608 Ο., 
οἴει ἀθανάτῳ πράγματι ὑπὲρ τοσούτου δεῖν χρόνου ἐσπουδακέναι ; 

Φ.6., ἴον Βο δλογί ἃ, ἔταϑι ἀπ᾽ αὐτῶν τοῖθιβ ἕο (89 βαϊδίδη νοβ ὑμρίθα τι ἴδιο, 

νου ὉΒ ῥσϑοθάϊηρ. πάσχειν ἀπό 18 “ποτα τοτηδυϊῖηρ,, 88 ἀἰβοσοπῦ ἔγοτα ὑπὸ, 
ἀῃᾶ Ωρ  Υἱπρ δῃ οὐοαδίοηαἶ ᾿ἸπβΌθηοθ ἕγοσα Ἡ ΒῖοΝ 0η6 ταϊρῦ ἀπ ουρλύ ἰο μού 

ἔτϑϑ. οἷν ΞΞ ῦὸν ὀψαρερῖο. 

. (4) ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου ΤΟ ΕΔ Ομ μὰν ἡ ψυχή, 

{89 τϑα ψυχή. σῶμα δηᾷἃ ψυχή, ψΏΘα υδοᾶ ΔΡΒΟΙ αὔθ νυ, ταδὺ ἀΐΒΡΘΩΒ9 

ὙΠ [86 δτίϊο16, δ ἴῃ 88 Ο. ἔπ., οὗ. 84 Α. ὙΆΘη. ο.9 μδ8 (89 ΔτΊ1ο]9, ἴδο 

οἴου 88 1ῦ αἷβο, 88 ἴῃ 64 ἔ΄. ἤπ. Οὐτορασο ΡΟ]. 1, 864 Α., οὐδέποτ᾽ ἄρα 
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ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφόδρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, περὶ 
Φ. ’ ἰφὶ , φ. 3 , ’, Φ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχῃ. τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι 

Δ,..»95 ’ 4 ν 4 ΄Νε Ἁ ’᾽ Α καὶ ἀληθέστατον, οὐχ οὕτως ἔχον" ταῦτα δὲ μάλιστα τὰ 
ε ’ ᾿ϑ, 4 ’ 9 ΄ὰ 9 [ή “ΜᾺ ’ , ὁρατά' ἢ οὗ; Πάνν γε. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάθει μά- ᾿ 
λιστα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; Ὅτι ἑκά- 

ε ὃ ᾿ Α ’ ν » λοῖ 9. ἃ στὴ ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν 
πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ, δο- 
ξάζονσαν ταῦτα ἀληθῆ εἶναι ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα φῇ. ἐκ 
γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀναγ- 
κάζεται, οἶμαι, ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφος γίγνεσθαι 
καὶ οἵα μηδέποτε καθαρῶς εἰς Αιδον ἀφικέσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ 

“Ἂ ’ 3 », 9 , ᾿Α Ἀ ’ ’ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥστε ταχὺ πάλιν πίπτειν 
9 ιν ἰω λν ’ 9 ’ Ν» εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ 

΄΄ιἷς σ΄΄ιἷ ἴω ,: 

τούτων ἄμοιρος εἶναι τῆς τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ 

λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης, δηὰ ἡταπα ΠΑ οὶ Ὺ αὔδον, λυσιτελέστερον 
ἡ ἀδικία τῆς δικαιοσύνης ; ΒίΘΡΒΘΏΒ τοδὰβ ἐπὶ τῷ καὶ ἡγεῖσθαι, ΨΈΪΟΒ 
ΤΟΠΘΙΒ τε ἰπ ἅμα τε υπτηοαηίῃρ.------(7. ) μάλιστα τὰ ὁρατά] τὰ, πλλοὰ 
Βδὰ βρυϑὰ ου αἴδος ἔμ:θ λονηιοοούοϊοιίοη, οὗ μάλεστα, σχαΒ τοβίοτοὰ ὮὉγ Ηαοἰπάοτε, 

Ὁ. (2.) ὥσπερ ἧλον ἔχουσα] ὙΜΐ8 ρίἰοἴατθ βυρροδίβ [μ9 Τσαρίο ἱπιδρὸ 
οὗ “ Βίχουρία δηὰ ἘΌσοθ’ ᾿δ᾽]ἔἶπρ Ῥχοσηθίμθυβ ἰο ἐδ Οὀποδβίδη σοοκ. Ηοσ. 
δεῖ. 11. 2, 79, “Θυΐῃ οοσρὰβ οπυβίθτα Ηοβίοσυβ υἹ 18, δυΐπηῦτα ΄υοαῦθ 
Ῥγωρταναῦ πὰ, Αἰαυο αὔσίἑξ Ἰάταο, αἰνῖμδο Ῥδυ ουἤδτη δυχο.᾽ (Οὐταρασθ {86 
ΒΆΙῺΘ ἤρατο τορδγάϊηρ φορῶ ἸπἤμσθποοΒ ἰῃ ΤΙ ΧΧ, Ἐοο]68. ΧΤΙ. 11, λόγοι σοφῶν 
ὡς ἦλοι πεφυτευμένοι.) ὙΥγ ϊοπΌΔΟΙ Μμ68 οοἸ]θοίοα, ἴῃ Ηἷβ8 Νοίϑθ οι Ρ]πί. 
Μονσ. δ67 Ἐ'., [89 ΤΑΔΗΥ͂ τορου  οτΒ οὗ [818 ἔρυγο (ἧλος) ὮΥ [86 ἱπυϊαίοτβ οἵ 
ῬΊ]αἴο. - 0) ὁμότροπός τε καὶ : ὁμότροφο:} Α ϑίπηΠατ »αγονοπιαδία οὗ 
Βουπᾶ ἰπ ΤΟ Ὲ68 188 Β., οὐδὲν ἄηθες οὐδ᾽ αὖ ἀηδές. οἵα τ--Ξ τοιαύτη ὁ ὥστε, 
88 ἴπ 94 Ἐ, (8.) τοῦ σώματος ἀναπλεα] σὲ 61 Α. τ. (ϑ.) ὥσπερ 
σπειρομένη ἐμφύεσθαι] Οὗ, Τίμλθουβ 42 Α., ὁπότε δὴ σώμασιν ἐμῴν- 
τευθεῖεν ἐξ ἀνάγκης, 86. αἱ ψυχαί, 

Ἑ.. (4.) τούτων τοινυν ἕνεκα] ἐ.6., Ἑτοτα οοπαίἀοταύίοηβ ἄγανσαι ἔγοση {89 
τιαῖατο δηα ἀοϑίϊπῖοβ οὗ [86 βου]. Ηϑυτηδην τοϑᾶβ φαίνονται ἴοΣ φασιν οὗ ΜΒ5. 

84 Α. (1.) οὐ γάρ' ἀλλ᾽] Οὐσαρασο [89 ἰάΐοχα ἰπ Αοἰϑ ΧΥ͂Ι. 87, Οὐ γάρ’ 
ἀλλὰ ἐθέλοντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.-------(6.) Πηνελόπης -. ... 

ἑστὸν μεταχειριξ ομένην] Ἡυτάδηιι, [0] ονσίπρ (ἢ. τη σῦν οὗ ἐδ ΜΗ͂Β., 
ΤΟδῸ μεταχειριζομένης, οομΒΙ ἀοτῖτιρ' [818 Δρρϑῃαθα οἰδιβθ ἃ8 8 ναυσί δία 
Θαυϊναϊοπῦ ἰο λυούσης δὲ ἐκείνης. ΤῊΘ οἶμον τοδάϊηρ,, ΒΟ ἢ 18 ἀοίθποά ὃγ 
Βομτηϊαξ, 18 ῥῬγοίοσδὉ]9, (1) 88 Ὀοΐπρ τρόσὰ αἱ ου] ἴο δοοουπΐ ἔοσ, 1 ἃ σηΐβ- 
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μονοειδοῦς συνουσίας. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέ- 
βης, ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΧΤΥ. Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως 
φιλομαθεῖς κόσμιοί εἶσι καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ 

84 ἕνεκα [φαίνονται] ἢ σὺ οἴει; Οὐ δῆτα ἔγωγε. Οὐ γάρ' ἀλλ᾽ 
οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψνχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου, καὶ οὐκ ἂν 

9 , ᾿ Ν ’, “. ε ᾿ ’ ’ 

οἰηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν. χρῆναι ἑαντὴν λύειν, λνού- 
δὲ 9 [4 9 », “Ὁ ε ὃ “ ν ’ σης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις 

ε Α ’ εὰ 9 Νὰ Ά 9 , » , ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράτ- 
φειν, Πηνελόπης τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριζομένην' 
ἀλλὰ γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, ἑπομένη τῷ λο- 

[φὶ ,ϑ 2)κΑ4 59Ω4 , 4 4. 9 θὲ , , θ ΜᾺ Ἁ γισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ 
Β τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν τε 

ἦ ΝΝ Ψ 4 σι ν΄ 3 δ , 9 
οἴεται οὕτω δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς 

ἴᾳκο, ἔμαη μεταχειριζομένης, ὙΪΟᾺ Ἰαθῦ 18 ΘΑΒΙΥ δοοουπίοθα ἔοὸΣ ὈΥ {80 
Ῥχοχί τη οὗ Πηνελόπης, (2) 88 ποῦ τοχυϊτίηρ; ἐπ! Ῥυθθθῃοθ οὗ τινός οσΣ ὥσπερ 
νὰ Πηνελόπης, ὙΜΙΟΝ ὁπθ ψου]ὰ οχρϑοῦ οα. ἐμ9 οἴμοσ Ἀγροίμϑείβ, (85) 88 
δἀποίηρ, ἃ ΤΊΟΤΘ Βα ἰβίδοίοσυ βθη8θ. Πηνελόπης ΤΩΔΥ ἀθροπᾶ οἰἴμοσ ὕροι 
ἱστὸν οὐ ὍΡοῃ ἐναντέως (οἷ. 112 Ε., τούτον. .. . ἐναντίως ῥέων).---ΤῊΘ 
Ἰαϊίοσ οοπῃβίχαοίίου, ὙΨΒΙΟΝ ΒΘΘΙῺΒ Ῥγθέθσα Ὁ ]θ, γ16118 [18 86:86: “ΤῈ0 8.00], 

Ἡροσγαίθα Ὀγ ῬἈΠΠΟΒοραν, Ὀαῦ Βυττθηαοσπρ 1.861 ο ἐπ ῬΑΒΒΙΟΙΒ, 80 48 ἴο 

Ὅ6 ἀρζϑῖη ϑηὐδηρ] θα 1ῃ ὈΟΠαΒ, ΘΟΠἄρταΒ 108618 [ο ΘΠ 1685 ἸΔΡΟΌΣ, Βαπα]πρ;, 80 

ἴο ΒρΡΘδΚ, 18 ν Ὁ ἴῃ [ἢ ὙΘΙῪ ΟΡΡροδιΐὺθ Ὺ ἔγοσα [ἢ ΘΧΔΙΏ}]9 οὗ Ῥϑηθ]ορθ.᾿ ΚΟ 
8 Β0] ἀοθ08 [89 ΤΘΥΘΙΒΘ οὗ ψμϑῦ ῬΘΏΘ6]0Ρ6 αϊα, ψ8ο, ἐμβουρὴ 886 σόν ἀυσίηρς 

[86 ἀδΔΥ (1 ΜΨΏΙΟΝ, 88 Ὀθίηρ ΟΣ Δ ἢ 8 ΜΟΥΪ,, ἔμ 659 ψ88 ποίμιηρ βίσϑῃρθ), γοῦ 
αὖ τὰ ἀϊά ταῦ ψγὰΒ βίσαμρο, ἁπσσονθ 80 ψοτκ οὗ [89 ἀδγ, ἔοσ [86 βαῖζο οὗ 
ῬΓΘΒΟΙΥΙΠΙ ΒΟΥ ΒΟΠΟῸΣ 8δπα ομδϑΐν; ΨΏΘΣΘΑΒ 818 Ξ'ου], βοὺ ἔγϑθ 1π [δ 5111] 
εὐφρονῇ Ὁγ [89 τ] δι ΡΒ ΟΥ̓ΡῬΡΕΙΠΟΒΟΡΆΥ, θαυ 68 ΔΥΟυ Πα ἈΘΥΒ6]} ἴῃ [8.6 ρΑΥΒΗ ἀδΥ 
[86 ο]ἃ 60 οὗ [Βτδϊάοση, πα ὈΘΟΟσΩ6Β [6 ἱπβέτυτηθηΐ, ποῦ οὗ ΠΘΣ οὐσσῃ ρυτγιν, θαΐ 
Οὗ ΒοΣ ἀορταδαίζοη. ΤῊΘ Ιορϑμα οὗ ῬΘΏΘ]ΟΡΘ 1Β ἈΒΌΔΙΠΥ ΘΓΑΡΙΟΥΘΑ ΒΙΤΆΡΙΥ 88 ἃ ῥτο- 
ὙΟΘΥῸ ῸΣ “1ΠΔηΪ8 ΟΡΟΣδ,᾿ 88 1η Ο(ο. Δοδᾶ. 11. 29, “ Θυϊὰ ὃ ᾳφῃοᾶ οδάρτχῃ 1118 ΔΒ, 

ᾳυδδὶ Τρμοορο ἐοία»ι γϑξθ ΦΉ8, [0111 δ οχίσθσησασα Βαροσίοχδ.᾽ ΗΓ 1 18 πϑθα ἴπ ἃ, 

ἄθεροσ ἀπά τόσ ργϑρτιδηῦ βοηβο.---(7.) γαλήνην τούτων] {.6., Εγονι [686 ἀ18- 
ἑαυ ίηρ ἰηδαθποοθβ.---(9.) τὸ ἀδόξαστον ] ἱ.6., Ν οὐ νμαῦτοδίθ οα [89 ΒΕ ἤηρ' βαπᾶ8 
οὗ δόξα, ταθτθ ϑθριμίηφ, Ὀὰὺ οα. ἴμ6 τοοῖ οἵ ἐπιστήμη, φγοωράρα ἐηοιοϊοαφο, 
ζουπάοἃ οα ἰδ9 Ὁποδβδηρθαῦο 1688 ἔοστηϊηρ (80 Ῥαδὶβ οὗ ΤμΐηρΒ. Οἷ, 

66 Β. α. 

Β. (4.) τῶν ἀνθρωπένων κακῶν] ΤΆΘΕΘ ἀτΘ κακά ποῦ 80 τηῦοῖ ἴῃ ἐμ9 

Β6Ώ86 οὗ ἐπ ογεινιία 88 οὗ νίξία. ΟἿ, 81 Α.., 6.0 (Δ 6Υ 816 ϑπυτηθσαίθα.------(δ.) 

Α β00] [τοοὰ 

ἔσγοτῃ οαρίνὶ- 

ἐγ ἴο ουὐτγεγὰ 

ΒΘΏΒΘ, Τα]οἷο- 

ἴῃ ἴῃ 118 1}- 

ὈοΣίν, δηὰᾶ 

οοηγοσϑδηΐ 

ψί Ῥυσθ 

Ῥογοσρίίοη, 

ποοᾶὰ ποῖ ὯΘ 

δίδασιηθὰ δἱ 

116 οϊΐνογ- 

800 ομἰοὰ 

Ῥοδία. 

Χ 
ὦ ΛΝ 



ΤῈ6 ἰτιῖ6 8δ60- 

οὐ ἐν ον ἴδ 

8.00] ἴα ἀθαίῃ 

ἐδ ῬΡυΣ Υ ἔγοζα 

1π6 πῃ 064 

οὗ [89 ρατὶβῃ- 

ἱπς Βοάγ. 
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Ν 5 , Ἀ 9 σ΄-ὦΨ ἧς ν 9 » ᾿ τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον γεν- 
ναῖον καὶ καθαρὸν καὶ ὀειδῆ, εἰς Αιδουν ὡς ἀληθῶς, παρὰ 

Α 9 , ν », , 4 ΓῊ Α 94 9 Ψ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, οἵ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐὖ- 
’ Α ἌΝ Φ Ὁ ἮἪΦ »9 ν λ δ ἐ «“Ἅἡ ε ’ . τίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψνχῇ ἰτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ 
ν ΄“ 9 » ἴω ’ 9 ᾿ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς δια- 

πεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, ὡς φασιν οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; 
πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμμία, ἀλλὰ πολλᾷ 
μᾶλλον ὧδε ἔχει: ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν 

ἴω ’ , ν φζιδΝ ἰφὶ 9 ΄Ν τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ 
9 [ἰφὶ ’, ε “Ὰ 4 3 Ἁ ’, 9. ἃ Ν ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνη- 
θροισμένη αὐτὴ εἰς αὑτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο---- 
τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ 
ὄντι τεθνάναι μελετῶσα ῥᾳδίως" ἣ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη 
θανάτου; Παντάπασί γε. Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς 

δλνδν 8 Ὁ . 9 Ἁ 9 ’ ᾿ Ὁ ρ ν. 9 », τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τε καὶ ἀθά- 
, ’ ΔῈ 9 ’ ε [ἠ 39 “ἡ 9 , νατον καὶ φρόνιμον, οὗ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαί- 

Φ , ν.» ’ἤ , , ν.» ’ 3 ’ μονι εἷναι, πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώ- 
Ἁ κι ΕΝ κι κι 9 , 9 των καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγ- 

μένῃ, ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμνημένων, ὡς ἀλη- 
θῶς τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα ; οὕτω 

- ΓῚ Δ φῶμεν, ὦ Κέβης, ἢ ἄλλως; 

“ΤΒΘΙΘ τουδὶ Ὀ6 τ βάοχῃ τ στοαὺ Ὀϑδίῃ ; ΤῸ οδά 5}}411 ἸΟΟΚ τὰϑ ἔϊτο᾽ δθὰ 
ἰγο᾽.᾿ ΤΙῃ Μοτοον. 1,.------(ϑ.) οὗ πολλοὶ ἄνθρωποι] Οἰομοσαῖν σἰΐμους 
ἄνθρωποι, 88 ἴῃ 64 Β.; γοὺ οὗ. 66 Α., 92 Ὁ. 

ἙἘ.. (2.) ἐὰν μὲν καθαρὰ κ-τ.λ.] ΤῊΘ δροάοβὶβ ἕο ἐμιῖβ ῥχοίαβίβ ἀοϑα ποῖ 
ΟΟΟΘῸΣ π|}] οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα. . . . ἀπέρχεται ἴπ 81 Α. 

81 Α, (7.)) λέγεται κατὰ τῶν μεμ.] Ιπ βθΠΕΙΆΙ κατά αἴἴοσ ἃ γϑσὺ οὔ 
δίαίθριθηΐ ἮΔΒ 8, ἈΟΒΕ1]16 τηθαηΐτρ',, ασαίηδέ, ἈΘΙΘ, ΒΙΤΏΡ]ν, οομοογηΐησ. ΟὈΙΏΡΑΤΘ 
70 Ὁ., σκόπει κατὰ ζώων. ------(8.) μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα] ἨἩοἰπᾶοτῇ 
σουἹὰ βυρδιϊξαίθ διαγούση δραλτιϑῖ 411 (80 ΜΗ͂Β., (ο ἀνοίᾷ ἐμ ἀπδοοϊυΐβοι, 
ὑπάρχει Ῥοΐηρ; πηροσβομδῖ, Ὀαΐ Βυο} ἃ ναχίδίϊοῃ ἮΔ8 ἃ ἐθπάθπου ἕο οοοὺγ ἱπ 
[86 οᾶ80 οὗἉ ρατίϊοῖρ]98. Οἱ, Ῥμοράν, 241 Ὁ., ἤμην αὐτὸν ἐρεῖν... . λέγων 
ἔοσ λέγοντα, 88 1ἢ ἐδόκει μοι ἐκεῖνος μδΔὰ ργοοθαθᾷ, 85Ξ.0 Βδγθ, ἐμ ρσϑοθάϊηρ 
ΟἸΔΌΒΘ 18 δβδιιτηϑᾶ ὅο ἤδνθ σὰμ, οὗ ἀφικομένη εὐδαίμων ἔσται. Οὐταρασθ 
[8 τοπλαιῖς οα ἰδ τϑαάΐηρ ψυχή ἴῃ 80 Β. 

Β. (δ.) μηδὲν ἄλλο ΟΝ ἀλλ᾽ ἢ] [πὶ {μῖ8 οοχιθίπαίίοπ ἀλλὰ 1 
ῬΤΟΡΟΣΙΥ ἀοροπάοπέ ὁπ μηδὲν, ἀπὰ ἢ οχ ἄλλο, ΟἿ, οὐδὲν ἄλλο κιτιλ. ἴῃ 97 1. 

81 



ῬΗΖΙ͂ΠΟ, [ςὕν. 81.1 69 

ΧΧΧ, Οὕτω νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κέβης. ᾿Ἐὰν δέ γε, οἶμαι, 
μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, 
ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θεραπεύουσα καὶ 
ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπιθυμιῶν 

ῪΜᾺ ΜᾺ 4 

καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ 
Ν ὃ , Φ ,λν Ν ἴδ ν. 2 4“. τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι καὶ πίοι καὶ φά- 

γοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι 
“ . 9 », , δ᾿ Α ’ ε », σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, 

τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν, 
οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἱλιικρινῆ Πιπείταιιου 

Θἀκηξεῖ 
ἀπαλλάξεσθαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. ᾿Αλλὰ διειλημμέ- οἵ ταυταιης 

σὰ [6 808] 

νὴν γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία ἅχαπα ποι 
Α ’ .-ιἃἋ , Ν ΔΘ ᾽.ἊΝ οι ν ν [Ἐ6 ΡΟΡΌΪ]ΑΓ τε καὶ ξυνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ διὰ τι ρας 

Ἁ ᾿ ’ [4 , 9 τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον; Πάνυ γε. Ἔμ.- οἴξμοι. 
βριθὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ 

Α ων νε ’ ἃ ᾿ ν» ε [4 ᾿ καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν' ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ 
βαρύνεταί τε καί ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, 

᾽’ Δ, 59 Ν μν ν ’ Ν ᾿ φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ ἵΔιδου, ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ 
’ ’ Α ᾿. , ὃ ’ . λὰά Ν Α Ὁ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ 

ϑῚ Εν ἴων ΄ἃ ’ Φ ’ 

ὦφθη ἄττα ψνχῶν σκιοειδῆ φαντάσματα, οἷα παρέχονται 
ε φ᾿ ἃ » ε ᾿ ΄“ 3 ΜᾺ 

αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ μὴ καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι 

----ἰ() οὗ τις ἂν ἅψγαιτο καὶ ἴδοι] Οπο τοϊδέλνο βυβίοθβ, ἐμβοιρὰ ἘΠ6 
ΨΟΣΌΒ τοαυῖσο αἰ θγθηῦ οαθθ8. ΟΥΔΟΣ ΘΧΑΤΆΡ]Θ8 ἴῃ 6ὅ Α., 82 8. Οὐοταρασο 

ἐρῶσα δθονγθ: Βα. τούτου.------(9.) τοῦτο δὲ εἰθισμένη] Οἱ δὲ αὐξαομοᾶ ἰο 
[86 Θῃαρμδίίο διὰ τοσαῶνο τοῦτο, οἷ, ποίθ οἡ 78 Ο. 

Ο. (2) ᾿Αλλὰ διειλημμένην γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς] “ δια- 
λαμβάνω οβὲ οσομραγθ ἴοοι ρὸν ὑπίογυαϊία αἰΒροτιθη 18. Ῥγθϑβί 118, ἐθα ἢ οἱ, 
ΔΙΡοχ θυ Β.᾽ Μοτχτβ δα Ἰβοοσ. Ῥϑπθρ. ὁ. 2, ἔπι. Ηθηοθ 1ὖ βρη 1ῆ 98 ὅο Ὀγθαῖς ἂρ 
186 τρΐέψ οὗ [89 ΒοᾺ] Ὦγ [δ Ἰπἰτοάπυοίίοῃ οὗ οογτυρίπιρ ἀῃα οἸουαίηρ' 6]οτηθηΐρ, 
ΤΟ ἀοσΙτρ; 18 χα} ΒΡΑΤΘΠΟΥ ΟΡΘΑΏΘ, 1.6., 6η97088, θη δγμΐθ. ΟὈΤΩΡΑΤΘ ἐδ ΠΟΡ]9 

τορτοἀυοίίοη οὗ [μ18 Ῥ]αίομπίο ραβϑβαρὸ στϑρᾶγάϊηρ ἐμ Οϑττδ] βίηρ οὗ ἐμ6 βου] 
ἴῃ [86 Οοτμαβ οὗ ΜηΠΈςοη (46θ0---480). 

Ὁ. (1) κυλινδουμένη)] ΦῬγοιοϊίησ. ὙΤῊΪΒ γγὰ8 δῺ. ΘΧΡΤΟΒΒΙΟΙ ἤῸΣ “αμηξέμρ, 
ἰμαὺ Ὀθοϑσὼθ μδοκπουθᾶ υιΐῃ Ἰαύθσ Ὑυιίοτβ: 6.9., ᾿μαοῖα ΝΙρΥη, ᾧ 80, ὁ 
Ἰορδου-μαπύοιβ, οἱ ἀμφὶ τὴν νεκυΐαν τε καὶ διαθήκας καλινδούμενοι. 
-----(2.) ἅττα ψυχῶν σκιοειδῆῇ φαντάσματα] ἘΘΙΚΚΟΣ τοϑᾶβ σκοτοειδῇ 
ἴτοσα ὑνο ΜΗ͂Ξ,., δραῖϊηδὲ 411 [πο θοίίοΣ ΜΗ͂Ν,, ἀηα ἀραϊπδί οἰξαύϊοιιβ ἴῃ Ῥ͵ΟΟΪῈ8 
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ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, διὸ καὶ ὁρῶνται. Ἑἰκός γε, 
ὦ Σώκρατες. Ἑἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης. καὶ οὔ τί γε τὰς 
τῶν ἀγαθῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἷ περὶ 
τὰ τοιαῦτα ἀναγκάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς 
προτέρας τροφῆς κακῆς οὔσης: καὶ μέχρι γε τούτου πλα- 
νῶνται, ἕως ἂν τῇ τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωμα- 
τοειδοῦς ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα. 

διὰ Οτίρθη. ΤᾺΘ Ῥγθίογ  Ὁ]9 γοδαϊηρ 18 σκιοειδῆ, σκιαί Ὀσΐπρ, [89 ἤλταΠΙαΣ 
σοσὰ ἴοσ {Π6 δλαίοθ, Τὸ 88 ἃ 146 1γ-Βργθαᾶ ῬοΟρΌΪΑΣ ορὶ πίοῃ ἐμαύ [86 σμοδίϑ 

οὗ [λ9 ἀθοοαβοὰ 511] Βονοσϑᾶ δρουΐ “ [9 ομβασιιθὶ νϑυϊὺβ Δ ἃ ΒΟΡΌΪΟὮΥΘΒ ;᾿ δηΐ, 

ἔγοσα {80 οοῃδηιπίοι οὗ ἐπουρδύ δβδοοϊδύηρ [89 ἀπβθοι βρὶσὶ  τσιΐδ {16 νἱ81810. 
ΘΟΙΏ ΟΣ ΙΘΕΒΉΘΒΒ ΟὗἩ [8 6 ζτανθ, ΔΣῸδ9 [89 Βαροσβεϊ οι οὗ οβοσῖαρ,, πού] ταϑαίβ δα 

ΑΥΤΠΚΒ αὖ [86 ἤοτ 8, Ὀὰΐ 4180 ραχτηθηΐβ, 881 [9 ῬοάῚν τγαπὺβ βασυϊνοα ἔῃ6 Ὀοᾶγ. 
(Οὐσαρασθ Αὐτοὶ Νοῖθ οὰ Τμτο. 1Π. ὅ8.) ΤῊΪΒ ρορυϊδσ ποϊοι Ῥ]δίο 80- 

οορίδ, 80 ΤᾺΣ 88 1ὲ οου]ὰ ὯΘ τηδάθ ναὶ ]8 16 ΦῸΣ δῖ8 ΡΣ] ΟΒΟΡΒΙΟ ὑθδοθῖτιν. Ἐθ- 
ἔθσοπιοθ 888 Ὀθθῇ σηϑδᾶθ ἴο ἃ Εἰπατοα, γοὺ ἃ ἀΐνοσβο, ΒΔΌΌΣΠ1οᾺ] βυρουβ θα 

ΤΑΘ  Ποπιοα ὈΥ Τὐρπύξοοῦ ομ τεταρταῖος (β,. Φομπ ΧΙ. 89), “ΤΥθηΒ ἀλθῦτιδ 
διυΐτηδ ναρϑίαΣ αἰτοῦ ΒΟΡΌΪ]ΟΒ ΤΌΣΩ, Θχρϑοίδηβ αὖ τοάθαῦ ἐπ οοσρῦϑ. Οὔ γθ τὸ 
νἱἀοὺ πυρὰ ἱτητηυξαίον δερθοΐαβ ἔδοϊθὶ, τϑοϑαϊὺ οὐ σοι πααὶϊδ οοσρυβ.᾽ ((σίτησα. 

(Ὀϑαυίΐθοι. Μγίδ. Ρ. 788) τηϑηΐοηβ ἃ βυροσευ οι οὗ δθ ρᾶρᾷπ ΒΟ ΘΙ ΔΏ5, 
ἐδμαΐ {86 βου] ρῬϑσομϑᾶ 88 ἃ Ὀἱχγὰ οὰ πο βῃ ουγέηρ, ἔσϑοϑ, σαίοῖαρ τἀ] ἴδο 

Ὁοάγ τγὰβ Ὀυχπιοᾷ.)-----(8.) εἴδωλα] ΤᾺΘ εἴδωλον οὗὨ Ῥ]δαΐο 18 γοιγ ἀἰβοτθης 
ἔγοτα ἐμαΐ οὗ Ἠόοσμθσ. ΤΆ εἴδωλον οὗ ἔμο ΟὐΥ̓ΒΒΘΥ 1Β πὶ [9 ποίβοσηϑ Βμ8ά 68, 
ἐδ οουππίοτρατί οὗ ἐμθ οσιοθ Εὐῖπρ δ; ἰδαὺ οὗ ῬΙαΐο 18 διωοπρ [μ6 νδηλίθϑ 
οὗ {89 ῬΑθμοσαθηδὶ ποσὰ, ἐμ9 ἀορτααοα ἕοστα οὗ (μαῦ βου] τ ΒΙΟᾺ ταϊραῦ Βαᾶγθ 

μαὰ 18 ἀτνε!]ἴπρ' ἴῃ [μ6 ἔτιθ Ηδᾶθβ, τυ οἷ 18 ποῦ βοοταν (πωρὰ τῷ ἀγαθῷ καὶ 
φρονίμῳ θεῷ, 80 Ὁ.). Βοίδ εἴδωλα τὸ 411 ἴῃ Ὀοΐηρ; τοραγά θα 88 ἀπβαῦ- 

βίδα] δὰ ἀοροπογαίθ, {π9 ΗσΊΟΣΙΟ 88 Ὀοΐπρ σοταουϑᾶ ἔγοτη (86 ἑπσαυ]Ἱέθουν 
σοσἹὰ οὗ ΠΟ δπὰ Ὀ]οοά, ψΘχΘ Εἰχίβύθμοθ 8]0πὸ ψγὰβ ψόοσί Βανὶηρ: ἐᾷμθ 
ΡΙαίοηϊο 88 18116Π ἔγοιη 108 [ἅθ6] ΙΓ τσ, ἀημὰ ἀχοϊαάοα ἔγοση ἐμ που]ὰ 

οὗἉ χϑδ το, ἴο τη ᾶοσ πὶ 8 Ὑ]ΠΌΘΣΘ68 οὗ βμδάονθ. ΤΉυβ Ρ]αΐο οου]ᾷ ποΐ Ὀὰΐ 
Βπα ΐτηβο1 αὖ ψὰσ σἱϊὰ ἩότηΟΣ, ποῦ ΟἿΪΥῪ ἱπ τοραστὰ ἴο ἔπθ οβασγδοῖοσ δπὰ 
αὐτὶ θαύοι οὗ [9 ροᾶβ, θαὺ 4180 1π σοραγὰ ἴο ὑδ0 ἔππιἀατηθηία] ταϑαπίηρ οὗ 119, 

διὰ ἰμ9 νίϑν ἕο ὃθ ϑηἰοχίαϊπϑὰ οὗἩ Ὠοδ}.------(δ.) οὔ τέ γε τὰς τῶν ἀγαθῶν 
. ἀλλὰ] ΤᾺ Ἑαϊἄοστβ μανθ οὔτε, οοττοοίθα ὈΥ ΕἼΒΟΒΟΣ ἔγοτι ἐμ ΜΗ͂ΚΒ. 

ΤΒΘ Ρ]ίομίο γίϑυν οὗ δρρασίουβ, ΔΒ Θχ ἰδ ὑθα Βοτο, αἰ δθτβ σον ἔγοσα ἐπ πο- 
ῬοτΒ οὗ τηοάοσῃ Βα ρθσβεϊ ίοη 'π ὁπ6 τοβρθού. ὙΠ Ῥ]αίο" ἐδ6 Δρρδυϊ οι 18 ροβ- 
Β1016 ΟὨ]ΥῪ ἴπ [Δ 9 0886 οὔἶδῃ 601] Δα οοχτυρἐθα βου], ἀπ ἐπ:βοοχτυρέίοιι 15 ἐδ ἔγαϊέ 

4 ΤῺῊΘ δἰ ηρΌΪΔΣ ῥᾶϑθᾶφο ἴῃ Το ρο. ΙΧ. 86ὅ Ε»., 5 ποὲ Ἐ511κὸ [μ6 ἰᾶοδ, οἵ τηοάδγῃ διροσβε θη, 
αὐ ἃ προ δῖτβ ποῦ ἰηἀθθα οὗ Δη Δρρδυ οι, Ὀπὶ οὗἨ ΔΏΖΟΣ οἡ ἐΠ6 Ρατὲ οὗ πο νἱοίἑ τη ΟΥ̓ δἢ ονἱ] ἀοοάᾶ, 
τοηοτίπρ' ἢ ὨΘΟΘΒΡΑΙΎ [Ὁ ὅΠ|0 τυροῦ ἴ0 ρΡῸ ἱπέο ὈΔηΪδῃπιθης, ἐμοΥ ΌΥ ἰο δνοίὰ ἔπθ ᾿διιπέδβ οὔ 

δἰδ ΦΏΘΙΩΥ. 8δὸ ἱπ Χοη. Ουτ. ΨΊΙΙΠ. 7, 18, πιεπίοι 'β τωβὰθ οἵ ἐ0 παλαμναῖοι οΣ αὐθηροτε, 
Βοπὲ Ἀρδίηδί ἃ ΤΏΏΣΟΘΓΟΣ ΨΥ [6 γἱ᾽οἰΐπι. 
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ΧΧΧΙ. ᾿Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα ἤθη 
ε ΨΘ ΓΚ 9 4 Ν ΄ῃ ᾿ 4 ΄΄Ὥω ’ Ν ὅποι ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ. Τὰ 
ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον τοὺς μὲν γα- 

’ νύν , ’ ’ στριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας μεμελετηκότας 
καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν τοι- 

, ’ 95." 9 ͵ Δ 9 ἦ ’ 4 οὕτων θηρίων εἰκὸς ἐνδύεσθοι: ἢ οὐκ οἴει; Πάνν μὲν 

οὔδῃ 6011119. ΤῊ Βα ροσβομ, ἢ 89 οἶμον Βαπᾶ, οὰ ψὩ οὶ Ηδτα]οΐ 18 ἰουπάᾶοά, 
18 Ὀδ804 οη {9 1άθ8 οὗ Ψυπίοθ πρϑακίηρ ἔτοτα [86 ἰοσὰ Ὅν ἐμ δρρασϊοι οὗ 
186 Ταυτοᾶ δηά Τοηποοοηξ, δὰ 081Π1Ππρ ΤῸΣ υθηρθδποθ ΟἿ. ΒΟΙΩΘ 601] ἀθ6 ------ 
(8) τῆς προτέρας τροφῆς; τροφή, πωγέωγο, 811 πῖϊὰ τ ῖοὰ (16 Βρίσιδ οοπ- 
ψΟΥΒ6Β, 18 ΒΘΣΘ υθοὰ ἔον ἕξις, τσαν 07 ἐ 72, 88 ἷβ ἐγοααθαῦ, οΒρϑοῦδ!]ν ἴῃ ΒΟΡΒΟΟΙΘθ8, 
Ὑ8Ὸ 808 τρόῴφω 50 οὔΐϑῃ ἱπὶ ἐΐο βθῆβο οὗ ἔχω. ΤᾺΘ Ββᾶπιθ τορχοϑοπίδἐϊοη οὗ 
{89 ἀθοίίπν οὗ ᾿ΠΙΘΣΙΟΥ ΒΟῸ]Β 18 ἰουμᾶ ἰπ ΤΊΠΙδΘαΒ 42 Β., οἷο. ; δπὰ Ῥμϑοάσ. 
249 Β. Οορασο ΟυἹᾶ, Μοίδω. ΣΎ. 467, “ γοΟϊθοσοθ δηΐπηδθ ΒΌσημΒ, Πα Ὸ9 
Του 88 ῬΟΒΒΌΓΩΙΒ 'Σ0 ἀΟΣΏΊΟΒ, φϑομάιηατ6 ἐπ ̓ οσίογα οοπα,᾽ 

. (8) εἰς τοιαῦτα ἤθη] Δτίάροᾶ οχρσχθϑββίου ἕοσ εἰς ζώα τοιούτοις 
ρον, χρώμενα, ὁποῖα κιτιλ. Τὴθ Ηοχιοσῖο βαρ οὗ ἤθη 18 πουίδυ οὗ 
ΤΟΙΏΔΙΚ ἴῃ {818 οΟμμθοίΐοιι, 88 ἐὺ ἰβΒ υϑϑὰ ΟὨ]ΥῪ οὗ φηύριαΐδ, δα τοραγὰβ ἐμοῖσ 
λαυμέδ ταῖμου ἔμδη δαδίϑ. ΤῊθ 1]υδίτα 08 ἐμαὺ ΦΌ]1ΟῪ οὗ ἰταπβιῖρταίοι 
τπΐο [86 Ῥοαΐ68 οὗ διηΐτηΑ1]8 δνθ Ὅθθη ἀπαοχβίοοα Ὀοίδ 1Σΐοσ ΠΥ ἀπὰ Δ]]6ροσὶ- 
ΟΠγ. Τὰ ΝΟο-Ρ]δίοῃϊο ὕτη08, θα ἔμθχῸ 48 ἃ αἀἰθροβίξίοπι ἴο Δ]]Θροσίθο δὰ 
Θχρ δαῖτ ΑὙΔΥ (89 ΤῊΟΣΘ οσιὰθ ροσυίουβ οὗ του βοοσν δηα του δο]ορίοαὶ ΡὩ1- 
ἸΟΒΟΡΆΥ, δὰ αἰὐοσιρῦ νγὰ8 τηδὰθ ἰο βον ἰμαύ Ε]δίο τηθαπί, Ὀγ (με Ὀστΐοθβ οὗ 
ὙΠΟ. ἈΘ ΒρΘΘ ΚΒ, ΟὨΪΥ Ὀταθβαι πάθη. Νχαθβῖῃβ, ο. 2, Μάλιστα δὲ οἱ ἀπὸ 
Πλάτωνος περὲ τὸ δόγμα τοῦτο “διηνέχθησαν νον. .« οἱ μὲν κυρίως 
(ἰξασα]υ) ἤκουσαν τοὺς λύκους καὶ τοὺς λέοντας ..... οἱ δὲ τροπικῶς 

(βσυταίνογ) αὐτὸν εἰρηκέναι διέγνωσαν, τὰ ἤθη διὰ τῶν ζώων παρεμ- 

φαένοντα. ΡΙοῦπυβ Ὀσ]οπροα ἴο [89 Ἰἰΐοχαὶ ᾿π ο ΡΥ ΘίοσΒ : Φδ  ]]ΟΠΠΒ γγ88 [86 

οἰμοῦ οὗ {π6 41]Θροσῖοα].". Τῦ ΒΘΘΙῺΒ οἶθδσ, ποὺ ΟἹΪν ἔγοσλ ῬΏςΘασ. 249 Β., Ὀυΐ 

4180 ἔγοτι 82 Β., ὙΆΘΙΘ ομέδ Δα 2160 16 ΒΡΟΚΘα οὗ 88 δἰψοσηδίνθ ἐδ ὈΘΓΉ80]68, 

δαὶ ῬΊαῖο ὐταβοὶῦ, ΠἸὸ ΗΌΣΔΟΣ ἴῃ τοραχὰ ἴο ΟἾχσοθΒ βδπηΐ, Οα, Χ. 212, 

ταϊοπαοϑὰ νουϊία]6 δηΐτοβ]βι Οὐτηρατθ Ατίβέ. ΝΡ. 349 .------(6.) ὕβρεις καὶ 

φιλοποσία-] ΤῈ οἹὰ οαϊέίοτβ τοδὰ φιλοτησίας, “ ἈθΑ1-αὐἐ πἸτίπρΒ,᾽ τ ΒΙοα 

18 δρδίῃδί (89 ΜΗ͂Β., ἀπα 1πάϊοαΐοβ ἴοο γϑηΐΑ] 8 ἔλα ἰο Ὅ6 οουρ!θα τ 
ασΐτπλθθ (ὕβρεις κ. τλὴ 8. γαστριμαρηίαι; οὗ. Ἐπ, Ογοϊορθ, 884, (θύω) 
μεγίστη γαστρὶ τῇδε δαιμόνων, διὰ [86 ροίασο οἵ “ωηΐωσ, 
Ἦσσ. ΕΡ. 1: 16, 26. 

“ ΤΈΟΓΘ ΘΘΘΠ1Β 8150 [0 ἢδγο ὈΘΘ6 ἃ (πἱγᾷ ΟΥ πα 16 ΓΠΘΟΣῪ (δὶ οἱ ῬΓΟΟΙὰ8Β δι ἃ βϑιγγίδησο, 

Ζανουτοὰ ὈΥῪ ΟἸγταρίοάογιι), ἐμδὲ [πὸ ἀοοίτγί πα οὗ Μοίθιιρθγομοδὶβ νγὰδ ἴο Ὀ6 ππάοτείοοα δ 
οοχποπιηΐην [86 οοτταρὶ 800] ΒΙΤΡΙῪ ἴο [16 οοηρατμ οἱ Ὀγηίθ8, ἰπ [Π6 8816 ὙΓΑΥ 88 1 γγ88 δῦ. 

Ῥουοὰ ἰο Βονοσ αγοιμνὰ [δ 5ΤΆΥΎ6, βίσοβδ Ὀδίηρ᾽ ἰδ οπ περὶ (ποῖ ἐΨ) ἐπ {89 ΡΙΔίοηίο ἰοχέ, 

4 Αυφυπδίίηο (ἀο Οἷν. αὶ Χ. 80) μκ5 8 Θμδρίθυ ὁπ ῬΟΓΡΉΣΤΥΥ 5 ἀοοίτίηθ οἢ ἐπ πιδίζεγ, πῃ 
“πο δ6 οοταπιθη δ πΐπα ἴοσ το ϑοϊίης (20 ἰγληβιοϑτδίίοη οὗ 80018 ἱπίο δῃΐῃ)δὶ ἔοσιηδ, ἀμὰ 

ἘΒΟΓΘΌΥ “Ρσοίοστίης ἱγπἢ ἴο ῬΪΔδίο. 

ΤΈΘΟΣΥ οὗ 

Ἐοιεθαείνο 

ἹΜοίοιοραν- 

οἰλοκίβ. 



ΤΥδηδι στα» 

τίοῃ ϑχθιρ}}- 

δοάη οοσίδίη 

ἔγρεϑβ οἵ δυ- 

ΙΔ} ΟἸΔΙΒΟ- 

16 ῥαβαΐπρ 

ἰηΐο ΟΟΥΤΘ- 

Βροῃάϊηρ Δληΐ- 

ΤΩΔ] [ΟΤΙΏΒ. 

72 ῬΙΙΑΤΟΧΝῚΞΒ 

οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας 
Α [οὶ 

καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἴε- 
’ Α.5 , , Ἁ, ω ΞΡ ’ Ἁ ράκων καὶ ἰκτίνων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἀλλοσέ φαμεν τὰς τοι- 

αὕτας ἰέναι; ἀμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα. Οὐκ- 
οῦν, ἦ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, οὗ ἂν ἕκαστα ἴοι, κατὰ 

ν ϑ “Ἀ ε ’ ἰοὺ ’ ἰοὺ » ͵ΨΝ8δἝν ῪΝ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης; Δῆλον δή, ἔφη" πῶς 
δ᾽ Ψ 9 ἴφὶ 3 , μᾳ Ν ’ 9.»ϑ Ν οὖ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ 

Δ, "5" ’ ’ 399 ε ᾿ ’ ν" καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἱ τὴν δημοτικήν τε καὶ πο- 
λιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύ- 

Ἁ [4 9 » ν ’ ΄Ὰ νην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν 
ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ; Πῇ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστα- 
τοι; Ὅτι τούτους εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖ- 

ἊΝ κι 
σθαι πολιτικόν τε καὶ ἥμερον γένος, ἤ πον μελιττῶν ἣ 

Ἂ Ἁ ’ Ἁ, , 3 9 ’ ’ Ἁ σφηκῶν ἢ μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ 
93 ’ ’ Ἁ [4 9 ) ἰφϑὺ μέ ἀνθρώπινον γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας 
μετρίους. Εἰκός. 

82 Α. (8.) οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι] ὙΒοΟυΡᾺ 411 ἀο ποὺ αἰξαίπ ἰο ἐμὸ 
ἀϊρυῖν οὗ ἐμ6 ὄντως σοφοί, γοῦ (μθ19 8:9 Βῃρροβϑᾶ ἔο ὃ ἀϊδασθηξ ἄθρτθοϑ οἵ 
ἈΔΡΡίποϑβ ἴῃ ἴδ ἔδίθ οὗ ἔβοβὸ ψ0 1811 ββοχί, οσ οἱ φαῦλοι, 81 Ὁ ------(9.) 

τὴν δημοτικήν τε καὶ πολιτικήν ἀρετήν) δοοίαϊ απ ρεδίίο υἱγίμθ, τ ΟΕ 18 
5.11 Ὀομθαία ὑμ9 Βἰρηθϑὺ Ῥ]δοθ, Ὀθοδβθ δ τηᾶν οχὶβί τ] βου ἐπ φρονησις 
πα ΒΡΘΏΒΑΡ16 ἴο οοῃϑεϊψαϊο (ἢ 6 Ηἱρηῃοϑύ νἱσέαθ, ἀπὰ ΤΩΔῪ ὯΘ ἃ ΤΩ6Γ16 Σηϑέϊποξίνο 

ἘΠΒΙΠερ οὗ [80 “Ῥθανοσ ἰηὐομίζομβ:᾿---ἰη, ῬΟ]. Χ, 619 Ο., ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας 
ἀρετή. ΟἴοθτΟ, 88 γγᾺ8 πιδίασαὶ ἔοσ ἃ Ἐοσηδῃη, σϑηϊκϑα βέαὐθβτηβηβηΐρ ἀπᾶ ρΆ 110 
νἰσίαθ Βίρῃος ὕμδῃ (89 ατθοῖκ ἀϊά, ἀπ ζᾶνϑ 10 [89 ἢχβί σϑηὶς ἴῃ ἐδ βοβ]θ οἵ 
ΒΟΠΟῸΣ ἴῃ ἃ ξαΐαχθ 119 (ϑόχημ. βοῖρ. 9): ψβοσθαθ, δοοοσάϊηρ ἰο Ρ]αίο, {με 
ΡΟΙὐΐοα] ἀπ ἱπαυθίσία] Βρί τ 8 σοσθ 8.1} διιοὴρ (6 φαῦλοι, ἐπβουρὰ {ποῦ 
ταῖρι Ὀ0 εὐδαιμονέστατοι τῶν φαύλων. 

Β. (4.) εἰς τοιοῦτον πάλιν ὙΤΠ1Β 'βΒ ὀχριδηθᾶ ὉΥ πολιτικὸν τε καὶ 
ἥμερον ἰΒτονσι ἴῃ, 88 16 τοῦθ, Ῥατοηἐϑἐοαν. ΟἹ 90 Ὁ.-----(δ.) μελιττῶν ἣ 
σφηκῶν] οχέ ἰο {89 Εὐυχίμ Θθοτρίο οὗ ΣΡ] 88. 8 ϑυϊορίπτη οπ (6 Βοοῖδὶ 
Ἰηϑέμοῦ Πθσα ὑνριῆϑα ἴῃ ἐμ Β66, βίαπβ [ἢ σϑπλασ Κα ]6 ρἱούαχτθ οὗ [86 Ηἶνϑ 88 
ἃ ΘΟΙΏΣΑΌΠΙΕΥ ἴῃ ΒΒΔΚΒρΘασθ᾿βΒ Ηθησυ Υ. 1, 2.-----(7.) ἄνδρας μετρίους] Τί 
18. ἀουθ} μοί μθσ (86 οχργθββίοι ἱπάϊοαύθβ Ὀ]ατηθ Οὐ ἕαϊπὸ ῥσαῖβθ. 1 [ὴ6 
ἴοσταθυ, τηἰδαδηρ; 1δ [Ὲ6 Ἰαίθθσ, 88 18. πῖοσθ Ῥυ 816, φοοα λοηθεί »οορῖρ, 1 
νυρί, ῬγΟΌΔΌΪΥ, ἴῃ Τιδέϊη, Ῥθηροβίμ. ἀθ Οὐχ. ᾧ 10, Βρθαῖβ οἱ οἱ μέτριοι, “[ἢθ 
ΤοΒρθοΐδ 19 οἰ ὔσθη,᾽ 88 [86 01488 ἔγοτη ψ ἈΙΟ.. ἮΘ βρσυηρ, ἐβουρῃ ἔπ6 79 ἰβ 5.1] 
ἃ ἰουοὶ οὗἉ ᾿πξοσϊοσι ἐν ἰύδοδίηρ, ἰο {μ6 ψτοσὰ, ἴοὸυ ἢ δάά8, ἕνα μηδὲν ἐπαχθὲς 
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ἴω , 

ΧΧΧΙΤ. Εἰς δέγε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ πολιοταιιου 
ἰφὶ “59 , 9 ͵ 9 κι φιλϑ  φ4Φ οὗ (9 οοθ- 

Ο παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ (τῶι νο. 
σιὦ .- ’, ν [γι φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τε τοις, κρὰ 

Ν , ε 5 [οὶ ἴω , "Ὁ ν καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τὼν κατα 9 αἰτιε οἱ 
4 έβης, ρ Φι ΜᾺ φοῦ “Χ' Ἀ 3 16 ῬΒΠοδο- 

τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ πα- νμοταπάεμοδο 
’ ,. ἡ ε » » , ’, Ν οὗ [829 τ2888 

ραδιδόασιν αὐταῖς αὑτούς, οὔ τι οἰκοφθορίαν τε καὶ πε- (πιο. 
νίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι: 
οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθηρίας δεδιότες, ὥσπερ 

οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτων. 
9 ’ Οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. Οὐ μῶν- 

9 ν Ἅ 

᾿ Ὁ τοι μὰ Δί᾽, ἢ δ᾽ ὅς. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, ἔφη, ὦ 
΄“ ἴω [οὶ »-ὋΝ 9 Ν Ἃ 

Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς αὑτῶν ψυχῆς, ἀλλα μὴ 
΄-ὦ Ν 9. 

σώματα πλάττοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὗ κατὰ ταῦτα 
, 3 “ ε 3 ἰὸὃ ἷ ν ν ϑ3 ν δὲ 

πορεύονται αὑτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὅπῃ ἔρχονται, αὗτοι δὲ 
ΜᾺ [οὶ ᾽ Ν ΝᾺ 

ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ 

λέγω, αϑοοϊπρ τιοάοθίγ. ΤῊΘ ῥσϊποῖρ]οβ οὗ ἃ Ὁλνίπθ Μοσδν, οἰ νὶπρ' ΤΆΟΤΘ 
γ 8109 ἴο [89 Ὁποοῃβοίουβ δηα 861}-ἀθηγίπρ δου ΟΏ8, ἔθδ οι ζυθαῦοσ ΤΟϑΌΘ 00 
ἴμδη 18 δοοοχάθά Ὁγ Ρ]αΐο, ἕο [π6 “ Ο]δα Ἠθατίβ, υὶμοὰῦ ΤΘΡσΌΘ ἢ. οσ Ὀϊοῦ, 

Ὕο ἀο ΤῊΥ ψΟΣΚ, δπᾶ ζηοιῦ ἐξ ποί. ὙΝοτάβποσί (Οἀ9 ἴο θυ γ). 

σ. (() οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ] Βία!ΠΡαυπι τοαὰβ ἄλλῳ ἢ) 88 
8. παίαχαὶ θροχορθδίβ οὗ μὴ φιλοσοφήσαντι. Τμθ Βοα]οίαπ, δπᾶ βθυθσαὶ 
οὗἨ ἴμο Ῥοϑὺ ΜΗ͂Ξ,, ἴδνὸ ἀλλ᾽ ἢ. ΑἸΒουρΡᾺ ἐμῖβ βοοοπὰ ἀοβπίηρ οὗ {δ 
Ο]488 ΒΘΘΊῺΒ ΒυΡΟΓΗσουΒ, [86 αἰἱρτίν οὗ “ῬὮΣΙΟΒΟΡΕΥ ᾿ 18 ἔθ Ὀχουρδΐ 
οτὖ τλοσΘ οπαρμδίοα]γ. Οἡ Φιλομαθής, οοταρᾶτο ῬοΟ]. 11. 816 Β., τό τε 
φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταῦύτον .-----(3.) οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες 
Ἡζοσϑοο, δα. 11. 7, 88, “ ΒΑΡΊΘΙΠΒ, Β101 ἀαΐϊ ᾿γχηροσϊοβαβ, ΘΌΘΙΩ ΠΘαῸΘ ΡΔΌΡΕΣΙΘΒ, 

ΠΘαῸΘ ΤΉΟΣΒ, ΠΟΘ ὙἹΠΟῸ]α ἰθτσθαΐ, ΕΘΒροσβασθ Ουρ  ἀἸὐῬα8, ΟΟΠ ΘΠ ΘΣΘ 
ΒΟΣΟΥΟΒ ΕὈΧΕΒ, οὐ ἱπ 80 Ρ80 ἰοΐῃβ ἔοσοβ δίαυθ σοϊππάυθ, σέογΣ ποσυϊά 

φαζοαΐί,᾽ οἴο. ΟἿ, Οἷο. Ἐρίϑῦ. δα Πΐν. Ὑ. 18, “1,Δὺ8 βαρ θη δδθ τηαχίτηϑ, ΠΟΣᾺ 

Δ’υπᾺ40 Ῥοπάογο, μθ0 ὀχέγίμϑοσμδ δῦ ὍΘΠΘ δΐ τη81]6 υἱνθπαϊ διϑρόηδα8 δαδόγθ 
γαξίομθθ.᾽ Οπι [86 οἰαβαιβοδίίοι οὗ [86 ῴαθλοι ἱπίο ἃ Ἀῖρμον ρτδᾶθ, φέλαρχου 
δὰ 8 ἸΟΥΤΟΙ δι ΤΏΟΤΘ ΠυτηθτοὺΒ ρτϑᾶθ, φιλοχρήματοι, οἷ. ποῖ οπ 68 Β.}] 

Ὦ. (8.) ἀλλὰ μὴ σώματα πλάττοντες ζῶσι) Οπ ομθ τοϊαίδνο Ῥοΐπρ 
ΤαΔὰθ ἴο Βοχνθ ὑνο ἀἰβδσθηΐ υϑυβ, οὗ. 81 Β. ἢ. πλάττω ἴΒ υδοᾶ οὗ ου]ΐυχο, 
Ῥοίὰ οὗ ἰδο Ὀοάγ δῃᾶ οὗ [16 δοὺ]: οἷ Ῥο]. 11. 877 Ο., οὗ ἔδο Ιάθδὶ πυσβϑϑ, 
πλάττειν τὰς ψυχὰς τοῖς μύθοις μᾶλλον ἢ τὰ σώματα ταῖς χερσίν.----(9.) 
παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχήν] παραλαμβάνειν 15 [86 ΘΧρτοδδίοῃ ΦῸΣ 
ἃ. ΤαΛΒΙΟΣ τϑοθλντηρ' ἃ ΡΌΡΙ] ἔσομαι [86 Βαπιὰϑ οὐ ᾿ϊβ ραγθῃῦ οσ παιδαγωγός ἴον 

Ι, 



ῬΆΠΟΒΟΡΕΥ 
Δηὰκ {Π90 

80] ποὲ ΟὨΪΥ 

8 ὈΓΙΒΌΠΟΣ, 

Ὅυΐ ἃ1δὸ ἰπ 
Ἰογο ἢ [0 

ῬΣΙΒΟΙ. 

74 ῬΡΙΙΑΤΟΧΙΞ 

ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται ἐκείνῃ 
ε », 5 ’, ε “ 
ἑπόμενοι, ἢ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 

ΧΧΧΠΙ. Πῶς, ὦ Σώκρατες; ᾿Εγὼ ἐρῶ, ἔφη. γιγνώ- 
,ὕ 90 ε ,,Ἂῷῳ - 9 

σκουσι γάρ, ἦ δ᾽ ὅς, οἵ φιλομαθεῖς ὅτι παραλαβοῦσα αὐὖ- 
τῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ 
σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ ὥσπερ 
ὃ 4 ε ΝΥ ᾿ ,ὕ κᾺ .»ἌιἊ» 9 δ δ 9 

ἐ' εἱργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐὖ- 
Ἁ ὃ 9 εέ͵ ν.,.» , 9 , ὃ ’ » τὴν δι᾽ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην, καὶ 

τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα, ὅτι δι’ ἐπιθυμίας 
9 », ε Ἄ.' , 9. ἃ ε ,. », » 

ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος ξυλλήπτωρ εἴη 
τῷ δεδέσθαι͵,---ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσιν οἱ φιλο- ΐ σθαι͵,---ὅπερ γω, γιγνώσκουσιν οἵ φιλο 

ἴω. ἴων » 

μαθεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὖ- 
τῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα παραμυθεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, 
ἐνδεικνυμένη ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων 

», 9 ’ ΝνΝ ε Ν ῪΝ Ἂ, Ἁ “Ἅᾳὦ Ἂν 3 [ή σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ τῶν ἄλλων αἰσθή- 
σεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ 

ἰταϊπίηρ. ΑΡο]. 18 Β., ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες 
ἔπειθον. 

Ἐ,, (4.) ἐν πάση ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην ΟὐτΏΡατΟ, ἴον [19 β᾽ τ] 
οὗ ταθίδαιρβοσ, 11. ἘΡ. Ῥοΐον ΤΙ. 22, ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου. 
----ἰἝ6.) κατιδοῦσα, ὅτι δι’ ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν] Ματίουβ Ἰηξοτρχοίδῥίοσιθ 
Δδγθ ὈΘΘΠ οἴνοα οὗ {818 Ῥδϑβαρθ. 19. Ἡσϊποτῇ (ακΚοθ δι᾿ ἐπιθυμίας ἐστέ 
ραδοϊυοῖν, ἃ8 Θαυϊγαϊοπὺ ἰο ἐπιθυμεῖται, “ ροτοοίνίηρ {μα (86 Βοῖτοσ οὗ 18 
ῬΥΪΒΟΝ 18 8ῃ ΟὈ͵θοὺ οὗ ἀθαῖσθ 29. [ΔΙ] ΡδΌσα ἔδιτοβ ἐμ 1ἀΐοτη αοξύνοῦψ, τες 
ἐπιθυμεῖ, διὰ οοπβίαοτβ εἰρημοὸς 885 νἱτίιθ! ΠΥ ΒΡ] γἱπρ; [9 βυθ]θού, “ ἔθ! πρ; 
[86 ἐοστῖθ]θ ρον οὗ 108 ῥυίβοῃ, ἱπ ἐμαῦ 108 ρΆΟΙΟΙ ΘΑΡΌΣΙΥ ἀθαῖγοβ (ὸ πᾶ 8, 

ὙΑΥὴ)ὴ ψ ΒΘΣΘΌΥ [ἢ6 Εδαβοι Ὀουπα ῬΣΊΒΟΠΟΣ τηῖρ ῬὈθοοτηθ 8}. δ οίίοσ οὗ 18 οὐαὶ 
οὐρε ἐν ἐγ. 89, Ηδηταδητι ΘΟΠΒΙ4ΟΥΒ [Π6 οἰδαδβθ αὐ ὅτι ποῦ ἴο ὈΘ 8 αἰχουτα- 

Ἰοοαύίοπ οἰἕμοΣ ἔἕοσ ἐπιθυμεῖ οΣ ἐπιθυμεῖται, διὰ ἰαῖτοβ ἐστέ ἴῃ ἐμθ βθῆδο οὗ 

γίγνεται: “{μδῦ 18 Ἰταρυϊϑοητηθηῦ (εἰρημος) ΔΥΪΒΟΒ ἔγοσηῃ ἀθβίσθ, μον (89 
ῬΤΒΟΠΟΣ ταϊρῦ Ὀϑοοταθ, οἷο. ΟΥὨ ϊι980 νίθυγϑ, [86 Ἰαϑύ 18 ΒΑΥΒ, δα {86 σβὲ 

ὯΔ8Β ΔΙΘΊΟΩΥ δραϊτιδέ ἰξ, ΒΈ0 ἢ; ΘΣΡσθββίοηβ 88 διὰ φόβου εἶναι Ῥοΐπρ' Δρρ!1θἃ 
ἰο ἰδ9 Ββυδήοοῦ 7,0οἸέηφ, ποὺ ἴο ἐμ οδήθοὺ γέ. δία] θδαπι Β ἰη οσργοίδ θυ 
Ῥχοβθηΐβ ἔουγοβί ἀμῆου] 168, δθα μΔ8 086 δαναπίαρο οὗ Ὀθίῃρ 1 δοοοσάδῃοθ 
ψῖὰ [μ9 ὑδηάθμου οὗ Ῥ]αίοπίο ὑἐμπουρμύ, ἴο βρϑαὶς οὗ [π ὈΟὰΥῪ 88 βοάποϊηρ, 

{89 βου], δ)ῃἃ οπάθανουσίπρ ἴο ἱπυρσίβοι 10. Απὶ Π]υΒβίσϑξνθ Ρᾶ181101 ἴῃ [89 

ΟἸ σι ϑύϊαιι ΘΟ: ΒΟΪΟΥΤΙΘΕΒ 18 ἐμαὶ οὗὨἩ [89 Τιᾶῦν ἴπ [89 ΤηΘΣ  ὈΘΤΒ ψγαστῖηρ ἀραΐηδὲ 
[09 18. οὗ [89 πιΐπα .-----(7.) τῷ δεδέσθαι) Ἡυτηᾶπη ἀοβοσίβ ἐμ9 ΜΆ8., δπὰ 

89 



ῬΡΗ͂ΞΡΟ. [ν. 83.} 7ὃ 

ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν ξυλλέγεσθαι Τῶν σπαριαὶ. 
ΟΏ Ο 9 

καὶ ἀθροίζεσθαι παρακελενομένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ντίδοπον ταῦο; 
Δ ποῦ ὮΘ [0]- 

ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅ τι ἂν νοήσῃ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν Ἰοποὰ υν « 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τῶν ὄντων ὅ τι δ᾽ ἂν δ ἄλλων σκοπῇ τοῦτ 
ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀληθές: εἷναι δὲ τὸ 
μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁρατόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοη- 
τόν τε καὶ ἀειδές. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν 
ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφον ψνχὴ οὕτως 
ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ 

’ : θ᾽ ν ὃ , λ ὰ ν 9 ιὸ », 

φόβων καθ᾽ ὅσον δύναται, λογιζομένη ὅτι, ἐπειδάν τις 

σφόδρα ἡσθῇ ἢ φοβηθῇ ἣ λυπηθῇ ἢ ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν 
τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὅσον ἄν τις οἰηθείη, 
οἷον ἢ νοσήσας ἡ τι ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ 
πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει 
καὶ οὐ λογίζεται αὐτό. Τί τοῦτο, ὦ Σώκρατες; ἔφη ὁ Κέ- 

"4 ᾿" ἢ 9 ’ 39 ’ ν 

βης. Ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπον ἀναγκάζεται ἅμα τε 

τοϑὰθ ψ ἢ Ἠοπάοτέ, τοῦ δεδέσθαι. ΤῈ ἰοχὲ ΤΩΒῪ ΝΣ οχρίαἰποὰ 88 8 
ἀδάνϑ ἀοβηΐηρ τὐδογοί: 88 ἴπ Ἰορρ. 1. θ46 Α,, τῇ καλλέστη ἀγωγῇ τοῦ 
νόμου ἀεὶ ξυλλαμβάνειν. 

88 Β. (2) ὅ τι δ᾽ ἂν δὴ ἄλλων] δὲ ἄλλων 1Β ορροβοᾶ ἐο αὐτὴ καθ᾽ 
αὑτὴν, [89 ἤθηθθβ Ῥοΐῃρ; τοοκοῃθα ἱπβίσυσησιίαὶ, ὑπαΐ 18, οχίθσιιδὶ ὅο [89 τηϊηὰ 
1861}, ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, ἐ.6., δο υαγίαδίο ῬΒΘΠΟΙΏΘΙΔΙ, ορροβοᾶ. ἴο αὐτὸ 
καθ᾽ αὑτό. (1π {89 Ῥτϑυΐουβ οἴδυθο τῶν ὄντων 18 βονθστιθα ὈῪ ὅ τι, 88 8 
βοπίξῖνο οὗ ραγί.)-------(9.) οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν] τοσοῦτον, ἵ.6.» 
ποῖ 07 2.6 βαη16 (Βτα 8.1) ὀαίοηξ, [ἢ δΒίαπααγα 1π (0 ΟῃΘ οδ80 Ὀοΐπρ; σου ἀϊδοσοπύ 

ἔτοτα ἐμαῦ ἴῃ [89 οἶμον; [8:6 Θοτθτηοι τηϊπα ἀνθ] πρ᾽ ὁπ {10 47) 2σἐ8 οὗ Ἰυδύ, [89 

ῬΆΠΟΒΟΡΙΐο τη ρἱθτοίπρ' ἐπτουρᾺ Ὀογοπά βυταρίοσαβ ἴο ἐμ0 οσδθ. τοσοῦτον 

παᾷ ὈΘΘα Ῥτοποιποθᾶ ψιδ ῬΘΟΌΣ ΔΙ ΘΙΏΡΒΔΡΊΒ, Β0Ὸ 88. 0 ΔδΥθ (μ8 ἔοσοθ οὗ 
τοσοῦτον μόνον. Οομαραχθ (80 1,δὐϊῃ ἐαρέμο 1. Β6286 οὗ ομἶψ. Ροϊ. Χ, 6008 Ὁ., 
οἴει ἀθανάτῳ πράγματι ὑπὲρ τοσούτου δεῖν χρόνου ἐσπουδακέναι ; 

ὦ.6., ΤΟΣ 80 ὁδογέ ἂ ἔϊχαθ. ἀπ᾽ αὐτῶν ΤΟίοσΒ ἴο {Π6 Βυρδίδηγοβ ἐριρζθα ἴπι ἴΏ9, 

γοΣῸθ Ῥχοοθάϊηρ. πάσχειν ἀπὸ ἰΒ “ποτα τϑπλδικίπρ', 88 ἀἰβοσοηαῦ ἔγοτα ὑπὸ; 

διὰ ἱτυρὶ γἱπρ δα οὐοαδέοηαϊ ᾿πιῆτιοηοθ ἔγοτα 10 Ὰ ὁπ ταὶρῦ ἀπὰ ουρηύ ὕο μοῦ 

ἔγοθ. οἷον ΞΞ 20» οχαηηρῖο. 

Οσ (4) ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου ΤῊΘ ᾿ξ οπΒ μανθ ἡ ψυχή, 

πο ΜΗ͂Β. ψυχή. σῶμα δ ψυχή, ΜΆΘΩ υδοᾶ ΔΡΌΒΟ] ΥΘΙγ, ΤαΔῪ ἀΒΡΘΏΒΘ 

Ὑ1 ἐδ τέο], δ ἰπ 88 ΟἹ. ἤη., οὗ 84 4, ὙΒΘη ὁη9 δι88 [89 ἈΥΈΪΟΪΘ, ἴμο 

Οἴου 88 ἰῷ δἷ80, 88 ἰῃ 64 ἢη. Οὐταρατο ῬῸ]. 1. 864 Α., οὐδέποτ᾽ ἄρα 



76 ῬΙΑΤΟΝΊΞ 

ἡσθῆναι ἣ λυπηθῆναι σφόδρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, περὶ 
κοὦ ἴω Φ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχῃ. τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι 

λ.»νΨ ’ 4 ν . ἴω , ’ Α 

καὶ ἀληθέστατον, οὐχ οὕτως ἔχον: ταῦτα δὲ μάλιστα τὰ 
ε ’ Α ’ 9 ἴω 9 , ἰφὶ ’ , ὁρατά: ἣ οὖ; ἸΙάνν γε. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάθει μά- 

“Ὁ ν εν" ’ “ γ4)έηωχνσ ε » "}) λιστα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος; Πῶς δή; Ὅτι ἐκά- 
« ὃ ᾽ν Ἁ λ ’ ᾿ 4 Ψ λ α. 49. ἃ στὴ ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν 

πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ, δο- 
ξάζουσαν ταῦτα ἀληθῆ εἶναι ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα φῇ. ἐκ 
γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀναγ- 
κάζεται, οἶμαι, ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφος γίγνεσθαι 

οὶ Ν καὶ οἵα μηδέποτε καθαρῶς εἷς Αιδου ἀφικέσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
φ , 9 ’ 9 ’ ΄ ν᾿ ’ [4 τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, ὦστε ταχὺ πάλιν πίπτειν 

3 ιν ἤ “ λον ’ 9 ’ λ.» 

εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ 

τούτων ἄμοιρος εἶναι τῆς τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ Ε 

λυσιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης, διὰ ἱτατηοαϊαίοίν δέξου, λυσιτελέστερον 
ἡ ἀδικία τῆς δικαιοσύνης ; ΒΘΡΙΘΏΒ τορὰβ ἐπὶ τῷ καὶ ἡγεῖσθαι, “Ἀϊο 
ΤΟΠΘΙΒ τε ἴῃ ἅμα τε υἀπταθδηΐηρ.-----(7.) μάλιστα τὰ ὁρατά] τὰ, “ΒΊΟΝ 
μὰ Βἰρυϑᾶ ουΐ ἴδον ἐμ9 λοπιοθοξοϊφιίοη οὗ μάλιστα, νχαΒ τοβίοσοὰ ὃν Ηοϊπᾶοτε, 

Ὁ. (2.) ὥσπερ ἧλον ἔχουσα] 'ΤΆΐΒ ρμἱοίασο Βαρροβίβ ἐμ Ἑσαρίο ἱππᾶρθ 
οὗ “ Βίχοημία δπα Εὐσοθ᾽ πδῖ]ηρ Ῥχοσαθίμθαβ ἰο [16 Οὀδυοαβϑίδη σοοκ. ΗΟΣ. 
8εῦ. Π|. 2, 79, “Θυΐπ οοσρὰβ οπυβύσμῃ Ἐϊοδίοστιβ υἹ 118, δηΐτηυστο αυοαῦθ 
Ῥτερταναῦ πᾶ, Αἴαυθ αὔέσίέ Ἰυταο, ἀϊνίηδθ Ῥαυ ϊου]δτη ἀυγοθ.᾽ (ΟΟταρατο [86 
ΒΔΙῺΘ ἤρτιτο τοργάϊηρ σοοῦ ᾿πβάθηοεβ ἱπ 1 ΧΧ, ἘοΟ]68. ΧΤΙ. 11, λόγοι σοφῶν 
ὡς ἦλοι πεφυτευμένοι.) ὙΥΥ ΟΠ ΡΘΟΝ ἨΔ8 οΟἸ]]οοίοα, ἴῃ Ἀ18 Νοίο οα Ρ]αί. Ὶ 
Μον. 6017 Ἐ',, [6 ταδπν τορθ ΐοτΒ οὗἹὨ (818 θρυτο (ἦλος) Ὄγ {86 ἱτπυϊίαίουβ οὗ τ᾽ 
ΡΙΔῖο.-------(6.) ὁμότροπος τε καὶ ὁμότροφος] Α β᾽πηῖ]αν αγορονιαδία οὗ 
Βουπὰ ἴῃ ΤΔΟΒ68 188 Β., οὐδὲν ἄηθες οὐδ᾽ αὖ ἀηδές, οἷα --- τοιαύτη ὥστε, 
88 ἷἱπ 94 Εἰ. (8.) τοῦ σώματος ἀναπλέα] Οἐ 67 Α. απ. (9) ὥσπερ 
σπειρομένη ἐμφύεσθαι Οἱ Τιμιθουβ 42 Α., ὁπότε δὴ σώμασιν ἐ μῴφυ- 
τευθεῖεν ἐξ ἀνάγκης, 80, αἱ ψυχαί, 

Ἑ. (4.) τούτων τοίνυν ἕνεκα] ἰ.6., Ἔχοτα Θοπαί ἀΘγα 008 ἄτανστι ἔγοτα {89 
πδΐατο πὰ ἀοοίϊηϊθβ οὗ [μ9 βου]. Ηθστωδην τοδὰβ φαένονται ἴοΣ ῴασιν οὗ ΜΗΞ, 

84 Α. (1.) οὐ γάρ" ἀλλ Οταρατθ [9 ἰάϊοτα ἰπ Αοίβ ΧΥ͂Ι. 87, Οὐ γάρ' ᾿ 
ἀλλὰ ἐθέλοντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν..------(6.) Πηνελόπης -. ... 
ἑστὸν μεταχειριξζομένην͵] Ἠσταδπαι, [Ο]]ονίπρ [86 ταδ]οσγ οὗ ἐδ ΜΒΗ͂,, 
τοϑὰβ μεταχειριζομένης, ΟΠ ἀθτῖπρ' ἐπ18 ἀρρϑπᾶϑαᾶ οἴδιδθ 88 ἃ νατϊδεϊοα 
Θαυϊναϊοαῦ ἰο λυούσης δὲ ἐκείνης. ὙΒ6 οἶμον τϑδάϊηρ,, ψΒοἢ ἰ8 ἀοέθμἀθὰ Ὁ ᾿ 
Βοβτηϊάξ, 18 ὑσχϑίθσβ]θ, (15) δβ Ὀοΐῃρ τόσο αἰ Ποὺ ἰο δοοουηΐ ἴοσ, 1 ἃ. τηΐβ- 



ΡΗΖΡΟ. [Ρ. 841 αὶ 

μονοειδοῦς συνουσίας. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέ- 
βης, ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΧΤΥ. Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως Α' 5. ποιὰ 
“- ,ὕ , 5 . 9 - 3 ᾿ ε 4 ἴτοαι οδρίϊν!- 

φιλομαθεῖς κόσμιοί εἰσι καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἐν τοοαιννατά 
δ Β6η86, Τα ͵]οἷο- 

84 ἕνεκα φαίνονται" ἢ σὺ οἴει; Οὐ δῆτα ἔγωγε. Οὐ γάρ' ἀλλ᾽ προ ας 
Ψ ’ 353 ἃ Ἂ 9 Α ᾽ Ἁ 3 Ἄ ΒοΣίνυ, δᾳλὰ οὕτω λογίσαιτ ἂν ψνχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου, καὶ οὐκ ἂν ονόαιι 

οἰηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν. χρῆναι ἑαντὴν λύειν, λυού- πιιὰ Ῥυτο 
ὃ ,» » 9." , “ ςε σὰ “Δ ῬΘΤΟΘΡΙΟΏΒ, 

σης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαιυς ποοὰ ποῖ υο 
ε Ν ἀλ 3, 2 ὃ - 3». “2 “Ὁ ψῳψ , διαηθὰ εδἱ 
ἑαυτὴν παλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πρᾶτ- (μς γειναι. 

ὰ Ν 9 ’ ε 4 », 

τειν, ἸΠηνελόπης τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριζομένην'" ὅ599 οὐϊοὰ πα μα τον μέταχοιρ Το ΑΡΉΡ" Ἔρως, 
γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, ἐπομένη τᾷ λο- 
ἴω .Ψϑ 2584 9 , , ω ἃ γισμῷ καὶ αεὶ ἐν τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ Ὁ,» 

Β τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν τε Χ μ" 
ν» σ ἴω. -2 ΓῪ ἴω Ἁ 9 Α ’ 9 

οἴεται οὕτω δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἷς 

ἴᾳκΚο, ἴμαη μεταχειριζομένης, ΜΟΙ Ια 18 ΘΑΒΙῪ δοοουηΐθα [ῸΣ ὈῪ [89 
Ῥτοχίτηϊυ οἵ Πηνελόπης, (22) 88 ποῦ τοχαϊτίπρ' [Π8 ῥσϑβθποθ οὗ τινός οσ ὥσπερ 
8 Πηνελόπης, ΜΈΪΟΝ ὁπ6 ψου] οχρθϑοῦ ὁπ {π6 οἶος Βυροίμϑβίβ, (89) ἃ8 

εἀυοίηρ, 8 ΠΊΟΤΘ Βα ἰβέδοίοσυ βθῃ8θ. Πηνελόπης Τὺ ἀδρθῃᾶ δἰ θ᾽ Ὅροι 
ἱστὸν οὐ Ἄροπι ἐναντέως (οὗ, 112 Ε'., τούτον. . . . ἐναντίως ῥέων).---- ΤῊ 

Ἰαΐίοσ οοῃβίσποοη, ΨΪΟΝ ΒΘΘΙῺΒ ῬΧΘίθσ  Ὁ]0, γ]16148 [818 Β6η80: “ΤῺ ὅϑου], 

ἩΡροχαίθα ὉῪῚ ῬἈΠΟΒΟΡΩν, Ὀαὺ Βυσυθηαἀθσίηρ 1861} ἰο [μ6 ῬΑΒΒΙΟΠΒ, 80 88 ἴο 
66 δϑϑῖπ οὐδ ρ]θα ἴῃ ὈΟΠΑ͂Β, ΘΟΠ ἀρτΏΒ 1861 ἴο θη ]085 ἸΔΡΟΌΣ, ΒΔΠα]1τιρ;, 50 
ἴο ΒΡΘΔΚ, 1.8 ψὸὉ 1π [Π6 ὙΘΙΎ ΟΡροβιίθ ψὰν ἔγοτα [Π 9 θχδι}]9 οὗ Ῥθῆθὶορθ.᾿ ϑυοα 

ἃ ΒΟ] ἄοθβ [89 σϑύοσβϑο οὗ δῦ Ῥθμθ]ῸρῸ ἀ14, γ8ο, ὑπουρη 8}6 σον ἀυσιης 

{86 ἀΔΥ (πὰ ΨΏΙΟΝ, 88 Ὀθίηρ τοσηδη Β ΟΣ, ὕθτΘ γα 8 ποίμτιρ ΒίΓΔ ΠΡ), γοῦ 
αὖ τἱροὺ αἸἃ τνϑδὺ γγὰ8 βίσϑιρο, πῦσσουο ὑμ6 στοσκ οὗ [86 ἀΔΥ, ἔοσ [86 βαῖο οὗ 
ῬΓΘΒΟΙΠΣ ΔΟΣ ΒΟΠΟῸΣ δα ομδδευ; ὙἜΏΘΣΘΑΒ 818 ὅοι], βοὺ ἔγθθ 1π [8 8.11] 
εὐφρονῆ Ὁγ [89 τἹβι πρ8 Οὗ ῬΡΒΠΟΒΟΡΆΥ, σθᾶνοβ δου ηα ἈΘΙΒ6]1 1ῃ {10 ΚΆΓΙΒΗ ἀδΥ 
ἐδ οἱ ψυϑῦ οὔ [σδϊάοσω, πα ὈΘΟΟσΆ6Β [86 ἱπβέτυταθπῦ, ποῦ οὗ ἨΘ᾽ οὐσῃ ρυσΊγ, Ὀαΐ 
οὔ μου ἀορτδδίίου. ΤῊ Ἰορϑηᾶ οὗ ῬΘΏΘΙΟΡΘ 18 ἈΒΌΔΙΠΥ ΘΙΩΡΙΟΥΘΑ ΒΙΤΡΙΥ 88 ἃ ὑχο- 

ΨΟΙΣΌ ΤῸΣ “1Π6Π18 Οροσα, 88 ἴῃ ΟἿο. Δοδᾶ. 11. 29, " Θυϊα ὃ αυοά Θοδάθτα 1118 818, 

4.88] Τομοῖορο ἐρίαν γοέθχθη8, [01110 διὰ οχέσοτησσω Βαροσίοχδ. ΗΘ 1ὐ 18 θα 1 ἃ, 

ἄθδρϑσ ἀπ τθοσθ ρσθρτιδηΐ βοῃβ6.---(].) γαλήνην τούτων {.6., ἔγοηι [μ686. ἀΐ8- 

ζασθίηρ ἰηἤπθποοβ.---(9.) τὸ ἀδόξαστον ] 1.6., Ν οὐ μαύτοϑίβ οα [86 βμ Ππρ' βαπ8 
οὗ δόξα, ταθτθ δθρημίησ, Ὀαὺ ομ [89 ΤΌ Κ οὗ ἐπιστήμη, φγομμαρα ἀηοιοϊοφο, 

ἴουπάοᾶ οὐ ἐμ Ὁποθδηρθαῦ]ο 1Ιἀ688 ἔοχταῖπρ ὑμ0 Ῥαβὶβ οὗ Τπίηρθ. ΟΕ, 

66 Β. ἃ. 

Β. (4.)) τῶν ἀνθρωπένων κακῶν] ΤἸΆΘΕΘ ἀτὸ κακά ποῦ 80 τηῦοι ἐπ (86 
ΒΘΏΒΘ οὗἨ ἐμγογξιμιία 88 οὗ νἱῤέα. ΟἿ, 81 Α., ΆΘΓΘ {ΠΟῪ ἀ16 Θηυτηθγαίοα..------(ὅ.) 
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τὸ ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι 
τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐ- 
δὲν δεινὸν μὴ φοβηθῇ, ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὦ Σιμμία 
τε καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ 
τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυσηθεῖσα καὶ διαπτο- 
μένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ. 

Ῥαῦδο ἴῃ {86 ΧΧΧΥ, Σιγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ Σω- 
αἰβουδβίοῃ. 
Βιτηταῖδβ δοᾶ κράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ εἰρη- 
Οθθθβ ἰδῖκ 

μένῳ λόγῳ ἦν ὁ Σωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ ἡμῶν 
Αδίὰθ [0 ἃ 

π0|6, πὰ οὗ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω 
ΒοοΙαίοβ 8818 

ὕει ο μια δ διελεγέσθην. καὶ ὁ Σωκράτης ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο: Τί; ἔφη, 
ἀοῦυω. ὑμῖν τὰ λεχθέντα μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λέγεσθαι; πολλὰς 

γὰρ δὴ ἔτι ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντιλαβάς, εἴ γε δή τις αὐτὰ 

ταῦτά ἡ ἐπιτηδεύσασα] ΤῈθ ΜΗΒ. μᾶνθ δέ ἔοσ γε, ψυμῖοα τγὰ8 οοστϑοίθα ὈῪ 
Βύσρρμθηβ, ΒΟ 8.180 τοϑὰ ἐπιτηδεύουσα, ἃ τοαάϊπρ, ργοξοσσοᾶ Ὀγ ΕΗ. βομσοϊαῦ, 
ΤᾺΘ οἴδυβο ὅπως μή Ὧ88 ὈΘΘα παοχβίοοα ὈΥ ΒΟΙΠΊΘ, ΒΟ 88 ΘΘΥΥΆΠῸΒ, ἃ8 [ἢ9 
οχρἰαπδίύίοπ οὗ ταῦτά γε, Ὀαὺ Ὁλ18 του] γ] 614 ἃ. υσϑαῖκ οοποϊ βίοι : ἦ [861 18 πὸ 
ΤΟΆΒΟΙ ἰο ἔθαν αἀἰβρϑσβίοι, 15 (86 βΒοὰ] 48 βίσίνθῃ 80 ὑμδαὺ {86 θατοᾶ ἀἰβρθσεῖοῃ, 
ΙΏΔΥ τοῦ τὰῖκο ρ]δοθ.᾽ ΤᾺῈΘ τ ]ΟΣΤΟΥ οὗ οὐἸύϊοβ, ἐμοσθίοσο, τορατὰ ὅπως μή 
88 ἱτητηθἀϊαίοϊν ἀθροπάθηῦ οῃ μὴ φοβηθῆ, τ ταῦτά τε ἐπιτηδεύσασα 
88 ἃ ΟΟΒΙ ΟΠ ΠΘΟΘΕΒΑΣῪ [0 [86 ἔγθθάοσῃ ἔτοῖα ἔϑασ. ΑἸΘΒΟΙρΡὮ ΤΟΙΘ ἔγθαυ 
1ἰσοάποῖηρ 88 οὐὐθοῦ ἴο Ὅθ ανοϊάρᾶ, ὅπως μή ἷΒ Ἰουπᾶ 180 ἰαϊσοδυοίτιρ 8 
ἴῃς ἴο Ὁθ "βαγοῶ, 88 1π 1 Β. Οἔ Οοην. 198 Α. » φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ 
κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπως μὴ καὶ αὖθις διασχισθήσεται, 
ΒΘ 19 ἐὰν μή ἱπίτοδιοοθ 8. οομαϊ 0 Π81 ο]διιδθ Θσϑοῦυ βἰπηῖαν ἰο ταῦτά τ᾽ 
ὀπιτηδεύσασα.------(θ.) ἐν τῆ ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματοςΪ ἘὸΣ ἐν τῇ ἀπαλ-- 
λαγῆ ἀπὸ τοῦ σώματος-.-----(Ἰ.)} διαπτομένη κιτιλ. ΤῈθ ΘΟ ἰπδοη. οὗ 
ψΟΣαΒ Τ]Ποσίηρ; οοουστοά αἾ8ο ἱπ 70 Α., ἱπ ἐμο οδ)θοίΐζοπ 1θᾷ Ὁ Οοῦθθ, τμΐῖοὰ 
ΔΔΒ ΠΟῪ ταϑῦ τ] ἃ τοξαϊδ οι ὈΥῪ βοαταΐοβ, ὙἘ80 οπβ {ἢ ἃ αἰσϑοῦ ἡθρδῦϊοι 
ἴπ ὑθυτηϑ οὗ [896 οὈ͵θοίοι. 

Ο. (2.) πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἦν] ὙΙΒ ᾽80 οὗ πρός Ὑἰ08 Ῥαΐ. 
ΒΙρ 1 ῆο8 ἰο Ὀ6 αὐδογδοᾶ ὧρμ α ϑιυζγοσέ, ΠΙυΒ δ Ο:Β οὗ {86 ἰάϊοτη ἃτὸ ρίνϑθῃ ὮΥ 

ΒΕΠΙοΐο, Ποπλοβέῃ. ἀθ Ἐδ188. 1ορ. 380, δηὰ ἰπ 1Ἰαΐθ ασϑοκ Ὁγ Ὑ γύβοη 8 Β, 
ῬΙαΐ. ον. ὅ49 Ὁ. Οὐχαρασο (δ Ηοσχαίίδῃ “ Τοῦαβ ἐμ 1115; “ ΟΣΩΠΪΒ ἐμ ἨοΟ 

βυχα."---(8.) ὡς ἰδεῖν ἐφαΐίνετο)] ἘΊΒΟΒΟΓΙ ψΤΟΏΡΙΥ ἰπίεγρτοίοα ἐδεῖν 88 
δαυϊναϊθηξ ἰο βλέπειν, ἐο ἄσνθ α (οοτίαὶπ) ἴοοζ. Τῷ ἰβ ἃ Κὶπᾶ οὗ ροσυιπᾶϊνο 
βαρ οὗ {86 Τπβπτογθ : “88 ὨΘ Ἰοοϊκοα, ψΏΘη οη6 ΟὈβοσυϑᾶ Εἶπα." ΤᾺΘ ΒΆσΩΘ 

ῬΙθοπδατη, δια δἰταοβὺ (6 Βᾶτηθ οοπδίστιοίίοῃ, 1 Τίτου δὅ2 Εἰ., παντοδαπὴν 

μὲν ἰδεῖν φαίνεσθαι. Ἡροἱπᾶοτῆ οοταρατεθ Χϑῃ. σγε. Υ. 4, Ἵ, Αὐβίορβ. 

Αν. 1710, ψθτο, Βοῦονυοσ, ὁποῖος διὰ οἷος οοου, ΨὨϊοΝ πᾶν [896 ἱπβηϊθνθ 

ΤΑΟΙΘΘΑΒΙΪΥ αὐξδοοὰ ἕο ἔμοτα (μδπ Βα μθ ταοᾶ8] ρατίϊο19 ὧς. Α ταοχθ ροσ ϊηθαΐ 

σ 
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’ ε “Ὁ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖσθον, 
9 ὃ , λ ’ 9 ὃ , Ὡ ’ 9 “Ὁ » 3 οὐδὲν λέγω: εἰ δέ τι περὶ τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀπ- 

ται βέλτιον λεχθῆναι, καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν, εἴ τι 
μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν. καὶ ὁ Σιμμίας ἔφη: 
Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τἀληθῆ σοι ἐρῶ. πάλαι γὰρ ἡμῶν 
ἑκάτερος ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωθεῖ καὶ κελεύει ἐρέσθαι 
διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον παρέχειν, 
μή σοι ἀηδὲς ἦ διὰ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν. καὶ ὅς ἀκού- 
σας ἐγ΄λασέ τε ἠρέμα καί φησι, Βαβαί, ὦ Σιμμία: ἦ πον 

Ἑ χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πείσαιμι ὡς οὐ 
ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν τύχην, ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς 
δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φοβεῖσθε μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν 

ΘΧΘΙΆΡΙΘ [8 ΕῸν. Ηῖοτο. ἘῸτ., 1002, εἰκών, ὡς ὁρᾶν ἐφαίνετο, Παλλα-.------(δ.) 
Τί, ἐῴη, ὑμῖν τὰ λεχθέντα) Ἠοϊπάοχέ πουἹὰ Ρ]8οθ ἃ Ῥσθδκ δῇος λεχ- 
θέντα, οπι {86 Διϑίορυ οἵ βορῃ. ΕΠθοί. 166, Ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα ; πότερον 
εὐτυχῆ λέγω ; ἐ., τέ ταῦτα λέγω; “Ὑ͵μαὺ 58.811 1 βὰν οὗ ἔμθ80 ἐπίπρβ, 
ΒΌΡΡΙγΙπρ δοκεῖ ἰο Ὀοΐα οἴαυδοθ. δ ]θαυτα δὰ Ἡρστοδητι [0110 {Π6 οἹὰ 
Ῥαποίυδίίοι, ἀπὰ χορατὰ (89 Ῥϑουας ροβιἐϊοι οὗ ὑμῖν δῃὰ μῶν μή 88 ἀ6- 

βἰ στιϑὰ ἕο 0811 ταοτο ἀϑοϊᾶ θᾶ δὐῤθιξίοη, -----τ(9.) οὐδὲν λέγω] 1 λανθ ποέλύηφ ἴο 
δᾶψ, ταλῖσθ πὸ οὐ᾽θοίΐοη. Βορατάϊπρ οὐδὲν λέγω ἰπ δποίμ 6 Σ βθ:86, οἵ, 68 Α., 

ποΐθ.. 

Ὁ. (1.) καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν] αὐτοἑορροβοᾶ ἕο 89 οἶμον αἰ θτπιδέϊνο, καὶ αὖ καὶ 
ἐμὲ κ.τ.λ.-----.-(2.) φαίνεται λεχθῆναι] λεχθῆναι Ἠοϊπάοτῇ ἐχαμβῖαὔθβ 8 
1 ἄν ποτὸ Ἰοϊποᾶ ἰο 1, οὶ γοϑδ6. ῬαίμοΣ, αἰοὶ ορμβ8 6886. ΟΥῸΒ ὁ ἐλέμζέισ 
(ἴκο φαίνεται) οὔθῃ [ΔΚ ἃ Ῥᾶτθ 1πβηϊξῖγο ὅο ΘΣΡσθ88 ὄμέψ. Ῥτοίαρ. 846 Β,, 
ἡγήσατο ἐπαινέσαι, “ Ἰαάϊοανῦ 80 Ἰαυᾶατο ἀσδεγθ.᾽ 

Ἐ. (8.) μὴ . - « . διάκειμαι] ΟΕ, ἸβοοΣ. Ζύρίη., 889 })., ἔτι δυσκολώτερον 
διὰ τὴν νόσον διέκειτο. Αὐοοοχάϊπρ' (ο Ηοίπάοτ δηθὰ Βυΐίχηπαπη, ἐπ18 18 ἃ 
τοδὶ Οοπ͵πποῦνα ; Ὀαΐ, 16 80, ΨΥ Βμου]α {16 Βρθοῖ8] ἰπβθοίϊίοι οὗ ἐμαῦ τποοά» 
Ῥτοθοπΐ ἴῃ συγκέηται ἴῃ 98 Α., δηὰ 1π οἶμον ῬΙαίοπίῖο βϑββαρθβ, Ὀθ δβοηξ 

μοῦ ΚΒ ΘΠ] ααπα οομβίά θυ 10 88 ἰμβέδποϑ οὗ μή ἐμέογγοραίίυθ -ΞΞ “πυτη, δπᾶ 
ἰπβίδηιοοβ Ηρ. Μα]. 296 Α,, φοβοῦμαι τί ποτ αὖ λέγομεν, 88 δῃι Ἰπξαιτο- 
Βαϊλνο δἴδοσ ἃ νοσῦ οὗ γϑαγίησφ. Τὸ 18 Ὀϑύοσ ὑο Θομβῖοσ [86 ἐπαϊοαίνο" 88 υβοὰ 

4 Τα Ῥοσχίοοϊ (686, ΔΒ ΟΧΡΓΤΕΒαῖτο οὗ Γοοθηΐ δηᾶ ΓΒ οογίδί ΠΥ, 8 ΡῬ]δορᾶ ἰῃ το [πάαϊοδξῖγο 

δίϊου νεσῸδ οἵ ζραγύίπσ. Βθδίἀοβ Τμυογά. ΠΙ. ὅδ, οἵ. 1, γεῖβ. 218 Ὁ., φοβοῦμαι μὴ λόγοις... 
ψευδέσιν ἐντετυχήκαμεν. Τῃ Ἰϑεπιοβίμ. ἀθ Ἐαϊβα 1κε., 842, 8, Ιβοοσ, δὰ ῬΆΠ]. Ὁ, 86 Ε)., 
δῃὰ Βορᾷ. ῬῃΠοοί, 498, {2.16 ῬτΟΡαΣ τοδάϊηρ8 δγὸ ἐμπεποίηκε, ἐξέστηκα, διὰ βέβηκε, Κεῖμαι 
(ἀπᾶ μεῖὸ διάκειμαι), δϑοταβ ἰο ΖΌ Ποῦ [86 ἀπαῖο εν οἵ Ῥαγίθοίβ: οἵ, ἘῸΣ, Ττοδά. 179, τρομερά 
ον ννον μή με κτείνειν δόξ᾽ ᾿Αργείων κεῖται μελέαν. (1ὰ Ῥοπιοδίμ. ἀθ Βαϊβα. 1,66. 
411, 8, δῇ ᾿πδίδῃοθ οὐσΌγα οἵ [86 οὐπυροδίῥο οοπἠαποίίνε οὗ Δ Ῥοχίοοι, δέδοικα μὴ τότε μὲν 
τούτοις συνεπισπάσησθέ με ... .. νῦν δ᾽ ἀναπεπτωκότες ἦτε). 

Βἰτοταΐδ 8 ΒΥ 

6 ἷ5 ἰοαῖἢ ἴο 

οδῦβο τδὶ 

Ὧ6 7688 ἴ8 ’ Ν , ἴω Ὦ οκνήσητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ διελθεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν φαΐνε- 'χοῦνιο, 80. 
οζδίοδ ὑσο- 

οἰαίπιβ δβίο- 

πἰδμηθης δ 

186 11{|16 1ῃ- 

Ῥυοβοίοθ διἷᾳ 

ὙΟΣὰΒ ἢδγθ 

τηδάθ, ἴῃ Π0ῃ- 

νἱποίΐηρ [6 .λ 

οὗὨ Ὦ18 Ὠδρρί- 

Ὠ688 δπὰ 

ὮΟΡΘΒ. 
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ἴα ἰοίαν ἡ διάκειμαι ἣ ἐν τᾷ πρόσθεν βίῳ: καί, ὡς ἔοικε, τῶν κύ- 
θ [δι 

ομᾶο8 ἐπο ΚΡων δοκῶ φαυλότερος ὑμῖν εἶναι τὴν μαντικήν, οἷ ἐπει- 
ὉΥ [6 Ἔχδῆ)- κ᾿ . “- τὸ οἱ υς δὰν αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ἄδοντες καὶ ἐν 
Ὁγϊης Β'ντδὰ ἰφὶ ’ ’ ’ Ἁ νὉ Ν ’ Ψ ὑγιιδ ὅτι τῷ πρόσθεν χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα ἄδουσι, 85 

, 4 9 [4 Ἰαδὶ ϑοῦξ 1.γ. γεγηθότες ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ὁπιέναι, οὗπερ 
ΓαΙν ὑατοα ρα σὴ θ , ἑ δὲ ἂνθ διὰ τὸ αὐτῶν δέ σι « ἰοσοαϊριεο! εὐσὶ θεράποντες. οἱ δὲ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὐτῶν δέος τοῦ 

σηΐη . ων φορῦη εἰκὰ- Θνάγου καὶ τῶν κύκνων καταψεύδονται, καί φασιν αὖ- 
τοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης ἐξᾷάδειν, καὶ οὐ 
λ ’ σ 3 δὲ Ψ γδ . ,ι 4 ε “ἰι}Ὰ ογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ᾷδει ὅταν πεινῇ ἢ ῥιγοῖ ἤ τινα 
ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἦ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν 
καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην θρηνοῦντα ἄδειν" ἀλλ᾽ 
οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπούμενα ἄδειν οὔτε οἱ κύκνοι, 
ἀλλ᾽ ἅτε, οἶμαι, τοῦ ᾿Απόλλωνος ὄντες μαντικοί τέ εἰσι καὶ Β 

ὃ ̓ Ν 9»2 ἡ 3 Ά χὸ Ἀ , 9 », προειδότες τὰ ἐν ἽΛιδου ἀγαθὰ ᾷδουσι καὶ τέρπονται ἐκεί- 
νὴν τὴν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. 

ἴο ἱπάϊοαίο ἐμδὺ [6 ΔΡΡΣΘΒΘΠΒΊΟΩ 88 ἴο βδοογζαύοβ Ὀοὶπρ ἀἸβοοσηροβοᾶ διηουηίθα ' 
ἴο οογίαϊπέν ἴπι [86 τοὐπιὰβ οὗ ΒΒ ἔγίθμπβ ἐμβαὺ μ τγ88 80.-----(4.} τῶν κύκνων] 
Οἱ ΒοΙὴΘ ποίϊοοβ οὗἉ [118 Ὀϊτα 1ῃ δποϊθηῦ 1ἀὐογαΐττο, Ββθ0 Νοῖο Ο. 

86 Α. (1.) τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα ἄδουσι]ϊ ΒΙοπιβοϊα (ΘΊοΒα. 
ΖΈβο". Αγ. 1419) σου] ομδηρθ μάλιστα Ἰηΐο κάλλιστα (αἴξον Ῥοχβοῃ, ῬΏΟσπ. 
878) ἴο ἀγοϊὰ ἃ Βθϑιῃϊηρ' ἰδαίοϊοσυ. 10 88, ΒουσΘυοῦ, [μ6 2μὖρμθδ5 ἀπ δἰγεησίλ, 
ταῖθον ἴμδῃ ὑμ6 δοαμέψ, οὗ [6 βομρ', ἐμεῦ σου]α Ὅ6 σοὶ] θὰ ἸΡΟμ 88 ἱπαϊοαίνο οὗ ' 
8. ὮΔΡΡΥ Βίαίο.------(ὅ.) ἐξᾷδειν] Ἡοϊπάοχε οχρ]αῖτβ: οαρίέαρο ὑοοθρι θημξ δέ δγ6, 
οὐ ῬοίίοτΣ, σαμέωκο σπίριοη εὐΐαγο (Ὀτϑαῖμθ {86 Ιαβῦ Ὀσθαΐ ἴπὶ βΒουρὴ. ΡΙυΐασοῖι 
(ϑσταροβ. 161 Ὁ.) δρριῖοβ ἐξῴδω ἰο Ατῖοπ ψμθη δροαΐ ἰο ρππρο ονθσροαγά. 
-- (1) ἢ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ ἃ] Τα [89 πιαϊοτὶἐγ οὗ ΜΗ͂Β., 
1:6 ΔΙΣ1619 Βα 008 ἤἕου ἔμο βχβύ ἔτγο πουτβ, ὙΈΟΩ ἂχ οὗ [86 βατὴθ ρϑπᾶοσ, δϑ 
1 ἴο ἱπάϊοαῦο ἐμοῖσ ΘΟ ηθοίοῃ, 88 βἰβύθσβ σαν ]ορίοα!γ. (ΟἿ, 94 Ὁ., τοῚΘ ἃ 
πύτοθοΣ οὗ ΜΒΗ͂. οποῖῥ ἐμ βοοοπᾶ τὴν.) ἅ 15 ἴο Ὀ6 Θχρϊαίπιοᾶ Ὁγ σοΐδσϑῃοο ἕο 
ὄρνεον φτθοθᾶϊπρ. ΟἹ {818 στοὺρ οὗ “ Αἰίΐο Βίχάβ,; βοὸ Νοίο Ο, 

Β. (1) μαντικοί τέ εἰσι] Οὐταρατο Ορρίαῃ ΟὙπορ. 17. δ48, κύκνοι 
μαντιπόλοι, ηόον ὕστατον ἀείδοντες. Οἰγορθδ, ἰπὰ ΤΙΤΟΟΡΈτοα 426, 18 
ΔΠΟΐμΟΣ πιᾶτηθ ἔῸΣ Ἅ ΟὉ]Ο 88 ἰ86 806γ,.᾽ ΟἹ, Φίγοιι Οψοημθ ἴὰ Ἡοχαοθ, Οἀ. 
ΓΝ. 2, 2δ6.(Ἠ ΤῈῸ ψϊΐθ βυδῃ δηὰ (89 ἀδυξκ σάγθῃ τοῖο ΘαΌΔΙΠΥ βαογοᾶ ἴο 
ΑΡΟ]1]ο, σο ψαϑ (μ8 ροὰ οὗ Τὐρμύ, ἀπὰ 4180 ἔμ ᾿ϑεβίσογθσ. ῬὨ1198 ἂθ ΡΙΟΡΣ. 
Αὐϊτηλ]ίατη 10, ἈΔΒ ΒΟΙῚΘ Τη ογοθεϊηρ ᾿ἴπ98 ὁπ ἐδ ΒΓΔ, ΘΠ Ιπρ ὙἸῈ (86 
ΘΟΌΠΒΕΙ : λνθρωπε φιλόψυχε, τὸν κύκνον βλέπων, Πρὸς τὴν τελευτὴν, 
εἰ φρονεῖς, μὴ στυηγνάσης. (6ὅ.) οὐ χείρω ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν] 
ΤῊΘ Οἰθδγ Υἱβίοῃ, ΟἹ ῬΟΥ͂ΤΘΙ οὗ ῥσϑβοιξταθηῦ, βοσαρσωθθ ἱταραχίοα ἴῃ (λ6 ΒΟῸΣ 
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353.ϑ ἍἍ ἃ 393.ϑ. ἃ ε ΄»"Ἤ ε ᾽ ’ “Ὁ ’ ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς ἡγοῦμαι ὁμόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων 
καὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ, καὶ οὐ χεῖρον ἐκείνων τὴν μαν- 
τικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυσθυμότερον αὖ- 

ω φ », 3 ’ 3 ἈΝ ’ "4 ’ 
τῶν τοῦ βίου ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ τούτον γε ἕνεκα λέ- 

Ἁ "5 ἰφὶ μὴ ΓΙ ’ “4 Δ ε γειν τε χρὴ καὶ ἐρωτᾶν ὅ τι ἂν βούλησθε, ἕως [ἂν οἱ] 
᾿Αθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα. Καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὁ 

. 4 3 . 
α Σιμμίας: καὶ ἐγώ τέ σοι ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, καὶ αὖ ὅδε, ἣ οὐκ ϑιναταίαοο 

9 9 νΝ 9 2 9 Ὰ Α Ὁ ἦν " ὕλοη ὕαϊκοι 

ἀποδέχεται τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, δφοιταμο ἰο 
να , Ψ ν Ν ΛΝ ἽΝ ΝΝ ,» Βὲδίθ Ηΐθ περὶ τῶν τοιούτων ἴσως ὥσπερ καὶ σοὶ, τὸ μὲν σαφὲς εἰδέ- ἄραμε, ναὶ 

ναι ἐν τῷ νῦν βίῳ ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχάλεποόν τι, τὸ ϑκρτοῖδα 
ο 

μώντοι αὖ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ 9 ἀϊῖεαι. 
γ οὗ ἀϊε- 

ἐλέγχειν καὶ μὴ προαφίστασθαι, πρὶν ἂν πανταχῇ σκο- φονατϊακέμο 
πῶν ἀπείπῃ τις, πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός: δεῖν γὰρ τππὶλ,ἰπεμο 

Ν 5 λυ ,ὕ , , Δ Ἄηῷ Ῥτοβϑοοὺῦ 11ἴ8. 
περὶ αὐτὰ ἕν γέ τι τούτων διαπράξασθαι, ἢ μαθεῖν ὅπῃ 
»ἭἬἍἅ ΕΥ̓ ε ΜᾺ Ἂν 9 --ὦ 9 ὃ ΤΑ νΝ ΝᾺ 7 

ἔχει ἢ εὑρεῖν, ἡ, εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον 

οὐ ἀοαΐῃ, νγαὰϑ ὉΥῪ {10 δποϊοηΐβ τορασγᾶάθα 88 αἰνι παύοη, δηὰ οὗ ἀἰνίμθ οὐἱρίῃ, 
δηὰ ποῦ ἴο Ὀ6 οχρίαϊπθα Ὀγ (6 ῥυϊποῖρ]ο ἐμαῦὺ “ΟἹα ἘΣχροσίθηοθ ἀοίῃ αἰαὶπ ΤῸ 

βοσῃθίιηρ' Π|π ρσορμθίίο βέσαϊη.᾽ Ῥαδΐγοοὶαβ, θη ἀγὶπρ', ΡΓΟΡΆΘΒΙΘΒ μ6 ἔαὺθ 

οὗ Ἠροῖοσ, ὙἘῈΟ ἴῃ ὕΌσι ῬΣΟΡΘΒ16Β ὑπμαὺ οὗἨ ΑΟἘ111686 (Π. ΧΥ͂Ι. 864, ἀπὰ Χ ΧΤΙ, 
868: οὗ ΉΘγΩΘ, γο]. ΥἹΙΙ. Ρ. 218.) ὅο, ἴῃ ΑΡΟ]. 89 Ο᾽., βοογαῦίθε ΒΑΥΒ: 
καὶ ηάρ εἶμι ἐνταῦθα, ἐν ᾧ μάλιστα ἄνθρωποι ̓ χρησμῳδοῦσιν, ὅταν 
μέλλωσεν ἀποθανεῖσθαι.----(8.) ἕως ἂν οἱ ᾿Αθηναίων] 'ΤᾺΘ 
οὐοσ-ἰροπαϊέγ οὗ Οονοὺ (Νον. 1,θοἷ. Ρ. 280) πὰ ἴδ] 1 ἢ Οχρσθβϑίου--- 
᾿Αθηναίων ἄνδρες, διὰ που] ταθέϑτροσρμοβο {86 “1016 οἰδυβο ἱπίο ἕως ἂν 
οἱ ἔνδεκα ἐῶσιν. ΤᾺΘ οοπηθοξου οὗ ̓ Αθηναίων ψἰ ἄνδρες ἕνδεκα, (ΗΟ 
18 ὕἤο θ0 τορι θα 88 ὁΠ9 ΘΧρσθββίοῃ), 18 βυβιοἰθηί]ν [υθ: 1898 ὉΥ τοῖς ᾿Αθηναίων 
δικασταῖς ἴῃ 69 Ε. ΟἿ οἱ ὦνδρες αὐτῶν ἴῃ ΤΒυογά. 111. 22. ΤῊΘ ποτὰβ ὧν 
οἱ 10 σϑηθηρ, ἴῃ [86 ΘΑΙ]Υ͂ ΘΙ ΠΟΠΒ, ἀηὰ ἴῃ {86 ταδ]οσγ οὗ Μ58., Ἰποϊυάίηρς 
[86 Βοἀϊεΐδῃ. 

Ο. (2.) οὐκ ἀποδέχεται] ἀποδέχομαι, αροθρέ α8 »γουοά ; ἀποδείκνυμι, 
φγοῦε. ΒΟοΙΆ ταθδηϊπρΒ ταθοῦ ἱπ [η9 1,81 »γοῦδο.------(4,) ἀδύνατον εἶναι ἢ]. 
ΟἸγταρίοάοτυβ Βῖνοβ᾽ [89 ρσταϊαϊονιβ ὀχρίαπδίζοι : ἀδύνατον » μὲν τοῖς πολλοῖς, 
παγχάλεπον δὲ τοῖς ἔλαχίστοι-.-----(6.) μὴ οὐχὲ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν] 
μὴ οὐ (ΞΞ φμῶι ἴῃ 1,Δἴ1π) 88, 'π πάνυ μαλθακὸς, ΨΆΪΟᾺ 18 θᾳαδὶ ἰο ἄνανδρος, 
αι τίγίμαϊ ποραῖνο οα ψ ΒΙΟᾺ 10 ἰΒ ἀοροπάοηί.------(6.) μὴ προαφίστασθαι) 
Τοῖς 18 ἰο Ὀ6 τορασαθα 88 ὁπ ποίΐοπι (ξξς προσκαρτερεῖν) δηᾶ 88 81 ΘΧΡΒΏ ΟΣ. 
οὗ ἴι6 ἀυΐν θχργθθβθᾶ ἴπ ἐλέγχειν, 80 ὑμαὺ [19 Ῥσόροβαὶ οὗ βίθρμθιβ διὰ 
Ἐογεΐεσ ἰο οτοΐξ μή Ὀοΐοτθ προαφῤ. 18. ἀπΠΘΟΘΒΒαχγ .-----(8.) ἢ μαθεῖν ὅπη 
ἔχει ἢ εὑρεῖν] μαθεῖν, ἰο Ἰθαττι ἘῪ [80 ὑθϑομίπρ οὗ δῃοίβοῦ; εὑρεῖν, ὉΥῪ 

, Μ 



κι λα πιπς, 

Ἐπὴν τρῶς αρτι 

ΓΝ 
- 

89 ΡῬΙΙΑΤΟΝΙῚΞ 

τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ δυσεξελεγκτότατον, Ὁ 
ἐπὶ τούτου ὀχούμενον, ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας, κινδυνεύοντα 

ΤῊΘ ΒΘΑΣΟΒ ὃ λεῇ Ν , 3 , ὃ , 9 αλ , Ν τς παρ ὀιαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις δύναιτο ἀσφαλέστερον καὶ 
τορτοσαυνοα ἀκινδυνότερον ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήματος ἢ λόγου θείου 

δέ [4 τανμίοι ἐμο Τιψὸς διαπορευθῆναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαι- 
ΤΩΛΙΊΠΘΣ θ , 5. 2 θ 3 ὃ ̓ νι Ν ἴο λ ’ 3 ὃ Ἀ Ἑβουϊάοιυς σχυνθήσομαι ἐρέσθαι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ 
ἴυ ἰὴ τηοϑὲ 93 νΝ 9 , 39 ε , , . ΄-ὦ 9 Φ Δ. ἐμεῖς, μι. ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ 

3 Ἁ ἰὴ Ν ᾽’ 4 3 ᾿ . ἔλα ἐϑροῖν ἐμοὶ δοκεῖ. ἐμοὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυ- 
, ἸΏ]ΘΒΦ κα 

89 οδῃ ὑχτο: Τὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται 
σῸΘ8 ε κι 9 “ἃ θ 

--“ βοὴ )}- νε , , ,» ν ς: Ἂ προ Ε ΧΧΧΎΥΙ. Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, 
ἀληθῆ σοι φαίνεται: ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ ἱκανῶς. 

’ 4 98 Ὄ ᾿ Ἀ νι ε ’ ἊΨ Ἁ Ταύτῃ ἔμοιγε, ἧ δ᾽ ὅς, ἢ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας ἄν τις καὶ 
λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι, ὡς ἢ 
μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι καὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλόν τι 

ΟΠ Θ᾽Β οὐχὶ Θβοχίβ; οὗ. Τιορρ. ΧΙΙ. 968 Ὁ. Οοπιρατο, ἰῃ 99 Ὦ., παρ᾽ ἄλλον 
μαθεῖν απὰ αὐτὸς εὑρεῖν, “ΟΣ ἀτο Βροοϊῆθα 88 ἀϊἔἜδσοπὶ ΤᾺ γ8 οὗ τϑδομίσιςς 
ἐπιστήμη, ἴαϊῖτιρ; τ ΒΟ ἃ δεύτερος πλοῦς 18 ῥχοροβοὰ ἴον δἀορίϊομ, 88 ᾿θσϑ. 
ΤῊΘ ο]]οσίηρ, ἐγαρταθηῦ οὗ ΞΟΡΒΟΟΪΘΒ 18. ΤΟΙΔΑΥΔΌ]Θ 88 8 πὰ οὗ Ρᾶ818116] 
ἰο {818 φῬαββαβϑ, οπϑπάϊπρ ἴῃ ἃ β᾽ταῖ ] } ΟἸΣΤΙΔΧ :--- 

τὰ μὲν διδακτὰ μανθάνω, τὰ δ᾽ εὑρετὰ 
ζητῶ, τὰ δ᾽ εὐκτὰ παρὰ θεῶν ἠτησάμη ν. 

Ὁ. (2.) ἐπὶ τούτου ὀχούμενον] ΑἸΤυδίπρ ἴο [86 Ῥτονθυ Ὁ] 8] δχρσθβείοσι, 
ἐπ᾽ ἐλπίδος ὀχεῖσθαι: οἷ. Ῥοῖβοπ ομ Ογθβίοβ 68; ΒΙοσαῦ, 6]οββ. ΖΕΒΟΆ. 
Αξ. 488.----(4.) ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήματος ἢ λόγου θείου] ΤῊ οτἱ ἐἰοἴβτα, 
οὗ {818 ᾿Ἰτηρογίαεῦ δηα ταποη-αιοὐοα Ῥδββαρθ Θχοθθαβ [Π6 1πη1{8 ΟΥ̓ ἃ ΟΟΙΏΤΉΟχι 
ποθ: βοχὴθ ΤΘΙΏΔΙΚΒ ὍΡΟΝ ἰὐὺ Μ111 Ὀ6 Τουπᾶ ἴῃ Νοίθ Ἐ.------(8.) πρὸς ἐμαυτὸν 
καὶ πρὸς τόνδε] ἘΧρΙαϊποᾶ Ὁ 84 Ο., πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην, ἰ.6., 
διμησαῖδβ δηᾶα ΟθΌ65. 

86 Α. (1.) αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα] Αἀνοτγέϊπρ ἴο [8:6 ῥγΐποῖ}]69, ἔΆτα Πᾶν ὅο Ηΐτα 
88 ἃ ῬγΑρΌχοδῃ, ὑμαὺ “(89 Ξου] 18 ἃ ΗΔΙΤΑΟΩΥ,, Ὑ ΒΊΟΝ, ΤΔΟΣΘΟΥ͂ΘΣ, 18 τορτθ- 

Βθη θα 88 ἃ ὙιΔΟΒρσθδα ορ᾽πίοη (οὗ. 88 1)., 92 1).), ΕΙΤΑτἾ48 Δ8]γΒ βοοσαΐθβθ ἕο 

οοπδίάον μ6 οὈ᾽θοίΐοι. ὑμαῦ ἔμθτθ 1β ἀἄδηρον 1θϑὺ 1ὺ 6 σὴ [9 80] οα [Ἀ9 
ἀϊββοιαίίοι οὗὨἩ [89 ὈΟΑΥ, 48 ἰὖ 18 τι (}0 ταυβῖο οα 86 Ὀσθαηπρ᾽ οὗ ἃ γτϑ. 

ΠΉΪ8. 18 8η ἱπβίδηοθ 1π ΨΈΪΟΝ οογζαῦθβ Βᾶ5 ἴο οοῃίοπα ἀρδιηδὺ ὑμ6 ἀϊδαάνδηξαρθ 

οῃ δὶ ]οα ἘΥ͂ ἃ Βοτωϊ- Ῥοθίϊο ταϑίϑρβοσ,  Β 1 Β, ἐμουρῊ ΒΟΣ 0686 88 38 1]υβίτα- 

ἀλοτι, ἰβ ἰηδοϊοἰδουβ 88. ἃ ἀϑδηϊίίο.------(8.) ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξη] ΤᾺΘ 
Ῥγοΐββίβ ἐμ ἰπἰσγοάυορα ΔΒ πὸ αΐγθοῦ δροάοβίβ, ἔμ ἀγρυτσηθηΐ ὈθΊηρ' ῬΘΓ- 

ταὶ οᾶ, 88 οὔὔϑθῃ ἘΔΡΡΘΙΒ ἴῃ οοπγοσβαύίοι, ὑο σθανο 1[861} Σηΐο ἃ δοταρ]!οαύϊοιι 

ξίριυ, 
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86 καὶ θεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ̓ ἡρμοσμένῃ λύρᾳ, αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα Ἐχροείνιου 
καὶ αἷ χορδαὶ σώματά τε καὶ σωματοειδῆ καὶ ξύνθετα καὶ σα οἱ Βμας 
γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ θνητοῦ ξυγγενῆ. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατ- Ἐν τουμαν 
άξῃ τις τὴν λύραν ἢ διατέμῃ καὶ ὶ διαρρήξῃ τὰς χορδάς, εἴ ποῦοη δε 
τις δωισχυρίζοιτο τῷ αὐτῷ β λόγῳ ὦ ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκη ἔτι « Βαττιουν, 

,» ἅ8..ἀϊ5 86 γθ- 
εἶναι τὴν ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι---οὐδεμία τοτὸ τὸ ἐμο 

α Ἀ γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι διερρωγνιῶν ῬΟΙΣ Ὁ τὴ 
ἴω ὃ ων ΑἉ ὃ Α ὃ “ Ψ» ᾿ δὲ Τ, 

τῶν χορδῶν καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὲ στο. 
ε ’ 9 ’ Ἁ ἴω, ’ ἃ 39 ὰ 

ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ θείον τε καὶ ἀθανάτου 

Β ὁμοφνὴῆ τε καὶ ξυγγενῆ, προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπολομέ- 
39 δ ’ 3 ’ ν Φ 9. ἃ Ἂ ε νην: ἀλλὰ φαίη ἀνάγκῃ ἔτι που εἶναι αὐτὴν τὴν ἄἅρμο- 

νίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κατασαπήσε- 
, 9. 92 Ἂ Ἁ ν 3 εὰ ’ σθαι, πρίν τι ἐκείνην παθεῖν,----καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώ- 
4 σι κρατες, οἶμαι ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυμῆσθαι, 

ὅτι τοιοῦτόν τι μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, 

(οὗ. 80 Ὁ., 88 4.), ἴῃ ψἜΙΟᾺ [89 ρ»ταγιταδῦ!ο81 Βθαῦ θη 06 τΩΔῪ 6 ΟὈΒΟΌΓΤΘ, ΜΕ1]9 
[86 ῬΌΓΣΡΟΒΘ 18 9]δῖη. Τὴθ Βροάοβίβ, ῬΤΌΡΘΣΙΥ Βρθακίπρ, ἀοοθβ ποῖ οοοὺν {11} 
86 Ὁ., ψἜΘΙΘ {δι τοϑυσαρεϊνθ οὖν τη ἔπ6 δοπβυτητηαίίοῃ.------(6.) οὐδεμία 
γὰρ μηχανὴ ἂν εἴγη)] ΒΘΚΙΚΟΣ ΘΧρθ18 ἂν, ὁπ 88 ρτουπὰ ἐδμαὺ 1 15 ποὺ ποοᾶϑᾶ 
ἴῃ ἱπαϊσϑοῦ ΒΡΘΘΟΙ ρσοοθοάίπρ; ἔγοσῃ [80 ΒΌΡροΒθα σϑϑβοῆθν (εὔ τις διισχυρέζοιτο). 
ΑΙ] 0 ΜΗ5. βΒυρροτύ 10, δῃα, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, 1ύ 18 ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ, 8ἃ8 σοηίϊησομον 18 

δὴ 

Β. (2.)) ἀλλὰ φαίη] Τλῖβ ορίαἰίνθ σϑϑυταθθ (89 οοπδέσπιοίοι δηθὰ οοπ- 
ποοξϊοσι οὗ διισχυρίζοιτο.-------(1.) ξυνεχομένου ὑπὸ θερμοῦ] ΤῊΙΒ νασίϊου- 
16. τοϑῆπον οὗ οἰυποϊἀαὔηρ [86 ὈΥΠΟΙΡ]Θ ἐμαύ “ [86 ϑου] 18 ἃ Ηδυτοοτν,᾽ ΒΑ ΟῸ ΓΒ 

ΣΩΟΣΘ οὗ (89 ΒΟΒΟΟ] οὗ [86 ΕἸ]οαΙοΒ ἐμδη οὗ {πΠ9 ῬυΓΒΑΡΌΓΣΘΒΙΒ, ΟΒΘ ΤΩΔΟΒΣΤΘΙΥ͂ 
88 ῬΤΟΡΟΣΥ ἰμαῦ οὗ Νυπροσβ. [Ὁ 88 ἃ τηδχίτα οὗ Ῥδιτηθηϊᾶθθ, Ὡς γὰρ 
ἑκάστῳ ἔχει κρᾶσις μελέων πολυκάπμτων, Τὼς νόος ἀνθρώποισι 
παρέστηκεν." ὥδῃο 20]]ονοᾶὰ Ῥασταθηϊᾶθβ λάλον ὃ. ΤΩΟΙΘ ἀθνεϊοροά ΓΏΘΟΙΣΥ : 
οἴ. Ὁίορ. ΤΑ. (Χ. 29), γεγενῆσθαι τὴν τῶν πάντων φύσιν ἐ ἐκ θερμοῦ καὶ 
ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ---καὶ ψυ Χ ἡ. ν κρᾶμα ὑπάρχειν ἐκ τῶν 
προειρημένων κατὰ μηδενὸς τούτων ἐπικράτησιν. 1ῃ Ἰαΐου {ἰταθβ (18. 
ΒΥΡΟΙΒΟΒΙΒ ψϑ σουϊγοᾶ ὈγῪ {89 τηυβίοῖδη Αὐ᾽βίοχθηυβ (Οἷο. Ταβο. 1. 10), ᾿ 
ΔΙΓΒΟΌΡΉ ᾿ῖ8 σταδίου Αὐἱβίοι]θ ὀχρσθββθὰ ἈΪ8 ορἱπίοπ οὗ 16 ἴῃ π686 ὑσϑῃομδηΐ 
σψοχὰβ (ἀ9 ΑἸπΐτηδ, 1. 4, 1) : καὶ ἄλλη δέ τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς 

4 Ῥαγδηΐο5 Ββοοδ ἰὼ ματα δὰ ἴῃ Υἱθν 84 ςοηἰγαάίοίϊοη ἕο [86 ἐλιοδἐὶς ργὶποὶρ]8 οὗ 

Ηοπιοεῦ: Οἁ, ΧΥ͂ΙΠ. 186, τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, Οἷον ἐπ᾽ 
ἦμαρ ἄγγσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 
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4 3 , »"Ἤ ’ ε ἰφ Ν [ά ὥσπερ ἐντεταμένου τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ ξυνεχομένου 
εν»Ἁ ϑΈῊ ω ν ΜᾺ . ίφὶ νε ῳ ν », 

ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων 
τινῶν, κρᾶσιν εἶναι καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυ- 

ΝΥ ς ΄--, ΕΣ Α ἴων ἴω Ἁ » ΜΆ "ἢ χὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς καὶ μετρίως κραθῇ πρὸς 
ἄλληλα. εἰ οὖν τυγχάνει ἡ ψνχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον 
ψ σ “ἊΝ “- εκ.» Δ 5 ες κς ὅτι, ὅταν χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταθῃ ὑπὸ 

’ »} Ν »" ᾿ , » 3 , 9 ν 

νόσων καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς 
ε 9 ’ ’ . ψ ᾿ 
ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν θειοτάτην, ὥσπερ καὶ 
εν ε ’ Ψ 5» ΝᾺ ᾽ὔ ν ε 5» ΝᾺ ΄αε 

αἷ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν 

δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἑκά- 
στου πολὺν χρόνον παραμένειν, ἕως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ 
κατασαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον τί φήσομεν, 
9 9 3 ἊὉ ον Φ ᾿ ᾽ν “Ὁ 9 ἌᾺ , ἐάν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὖσαν τὴν ψυχὴν τῶν ἐν τῷ σώματι 
ἐν τᾷ καλουμένῳ θανάτῳ πρώτην ἀπόλλυσθαι Ἷ μενᾳ ὄ ρ ὠΤτΤη “ 

Φ ε ’ ΧΧΧΥΠΙ͂. Διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ 
πολλὰ εἰώθει, καὶ μειδιάσας, Δίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει 
ὁ Σιμμίας. εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ 
9 , Ἁ " 3 [4 ἋΡ ε », ΜᾺ », ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ λό- 

ον νὸν ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι. . .. τὸ δὲ κινεῖν οὐκ ἔστεν 
ἁρμονίας, ψυχῆ δὲ πάντες ἀπονέμουσι τοῦτο μάλισθ᾽ ὡς εἰπεῖν. ἁρμόξεε 
δὲ μᾶλλον καθ᾽ ὑγιείας λέγειν ἁρμονίαν, καὶ ὅλως τῶν σωματικῶν ἀρετῶν, 
ἢ κατὰ ψυχῆς. Ἰλιογοίϊαβ ρῖνοθ 8π Θχροβίξίοη, πα 8180 ἃ σϑξαίαίζοιι, οὗ 
ἐιῖθ Ὠγροίμϑϑὶβ ἴθ 1ΔὉ. 1171. 98---140. 

Ῥ. (4) Διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης) “1ιοοἸπίηρ ἰμτουρ ἐμ6 Θοαρδην 
(οἴ, 89 Α., ὀξέως ἤσθετο) ἴο 809 ἔμθ οβδοῦ οὐ (π6 ἀϊβουββίου.᾽ Οἐ Ρ]υΐ. 
Μοσ. δὅ48 Β., ἡμεῖς δὲ ὅσον τι θαυμάσαι τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἀτοπίαν 

εν. πρὸς ἀλλήλους δειαβλέψαντες. ΤῈθ οἱὰ Ἑάϊ- 
ἄοηβ Βαῦθ διαβλεψάμενος δἀραϊπδβὲ {0 ΜΆΒ., ῬΧΟΡΔΌΪΥ ἔγομι σϑτάθτα- 

Ῥοτίηρ περιβλεψάμενος, ἔτϑααθπῦ ἱπ ἐμ Νοιν Τϑβίδσηθηί.-----(6.) δέκαια 
μέντοι] Ιπ ταρίἃ δπᾶὰ ἀθοϊἀϑα τϑρῆθθ, μέντοι 88 8. οομβστηδίνθ ἔοσοθ 

ἯΚ6 Τιδπ σόγοβ. ΟΥ 68 Β., 78 1., 81 Ὁ. (7.) ἁπτομένῳ τοῦ λόγου 

ἅπτομαι, 88 οΧρϊαἰποὰ Ὁγ ἔγκλημα ὈθπΘδί,18 μΘγΘ υθᾶ 1ῃ [0 Β0186 οὗ αὐδαοξ, 

ἴου ψΒΙΟᾺ βέαπαβ οχάϊπαυῖγ καθάπτομαι. Οἷ, Ἠοτοά. Υ. 92, 8. ΤᾺ οτάϊ- 

ΠΔΙῪ 86 οἵ ἅπτομαι 18 ὑμαὺ ΘΧΘαρ βθᾶ ἴῃ θ4 Α., 6ὅ Β,, ἰαν λοϊά φῇ 88 8 

Βυϊάο. 

Ἐ. (8.) ἐάν τι δοκῶσι προσάδειν] Α ταυβῖοαὶ ὕοττα, 88 [89 ἀϊβουβαίοχι 

ξΌΧΩΒ ὍΡΟΙ 8ῃ ἱπιᾶρο ἀοιϊγθά ἔσοσὰ τωυδῖο. ἃ ΒΊΤΩΣΑΙ ταϑίδρθῃοσ ἴῃ 92 Ο. 
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»“"ο ἴω μᾳ ᾽ γον. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναι πρὸ τῆς ἀποκρίσεως ἔτι πρό- Ἐχροδίιοα 
Κέ 9 ΄΄ὸὦ ’ ἦ δὸ 9 αλεῖ 2 λό οὗὐ [869 οὔ- 

Ἑ τερον Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ, ἵνα ξεοίοα οἱ 
’ὕ 9 », ’ », 9 ἰφ ἫΝ Οοῦο5, χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα τί ἐροῦμεν, ἔπειτα το του, 

59 » ΓᾺ ἴω. ῪΜΆ ᾽ ΝᾺ δὲ ἀκούσαντας ἢ ξυγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν τι δοκῶσι προσᾳᾷ- “6896 ὑμεῦ 
β - ἊΝ 9 ὑδθ 800] 
β δειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν τοῦ λόγον. ἀλλ᾽ τοὸν κατνῖτο 
' ν» ΔΩ .΄ 4 , , , Ν ν 4 θ [οὶ βου ΣΘ ] οὔἐὺδ 

ἄγε, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης, λέγε, τί ἣν τὸ σὲ αὖ θρᾶττον ε κνοτοδοῖοε, 
Ῥυαῦ ἄθπηΐοῦ 3 », », , ’ 9 ἃ ε », 9 Ἁ Α [ἀπιστίαν παρέχει]. Λέγω δή, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ ἔνι 

, Ψ 9 “9 “,᾿ε λ ὔ 4 Β'οαὶ ἐβ φαίνεται ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς βου] 
ΘΣΘΌΥ 19- 

87 ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν ἔγκλημα ἐ ἔχειν. ὅτι μὲν γὰρ οοβθαα ν ἴτω. 
ταοχίαὶ 

ἦν ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἷς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ κμνουξμοαι 
ἀνατίθεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ χαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχθές “" δυτοίίο. 
9 9 ΝᾺ ᾽ ε ω 9 ὃ ́ῸΨ ε δὲ .»9 ἐστιν εἰπεῖν, πάνν ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι: ὡς δὲ καὶ ἀπο- 

ἴα ΄»“" Ά 

θανόντων ἡμῶν ἔτι που ἔσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. ὡς μὲν 
3 9 έ ν λ Τὰ ᾿ ’ 9 β οὐκ ἰσχυρότερον καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σώματος, οὐ 

] ων κι 
ξυγχωρῶ τῇ Σιμμίου ἀντιλήψει" δοκεῖ γάρ μοι πᾶσι τού- 

δ 

τοις πάνυ πολὺ διαφέρειν. τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι 
3 ἰαὼ 9 , ε ΝᾺ 9 ’ »Ἵ΄“. 9 ’ [έ ἀπιστεῖς, ἐπειδή γε ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό 

3 , » » Ν » , 3 ὃ κι Β γε ἀσθενέστερον ἔτι ὄν; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ 

Οὔ βθσνο [π9 ομδηρθ οὗ οομδίσυοίίοιι, ἢ----ἐὰν δὲ μὴ ἴοσ (89 ογάϊ παν 
ὑπερδικεῖν [86 ϑομο]ίαβὲ ὀσρὶδίπβ 88 συνηγορεῖν -------(δ.) τί ἦν τὸ σὲ αὖ 
θραττον] δβϑίδ! ]θαυτα τϑϑὰβ ἔγοσα Ῥαγ. 1,., Αἄὔυρ. διὰ οι. Π., ὃ ον τὸ, ψ Βα 
Ἰπἰγτοάποοθ ἀπιστίαν παρέχει ἴο ἃ, Ῥἷῖδοθ ἴῃ ἐδ βοῃΐθμοθ. Ηθιτηδηπη Ὀσϑοϊκοίθ 
[8.686 Ιαϑὺ ΟΣᾺΒ 88 8. ρἼΟΒΒ. 

87 Α. (2.) οὐκ ἀνατίθεμαι) ΤῊΟΘ ΜΑΝ. ἢδνθ 81} ἀντιτίθεμαι. ΟἸγταρῖο- 

ἀοχυβ 888 {δ προ το δ ην. ΤῊΘ οὐσία οὗ (86 οχργθϑδβίου. 18 βθθῃ ἴῃ 
, ΗΠ ΡΡάσοὰ. 229 ἘΣ, ὥσπερ πεττε ὕων ἐθέλω ἀναθέσθαι (ἴο ἰακο δαοῖ ἃ 

ΤΟΥ͂Θ δ΄ ἀταυρβίε). εἰς τόδε τὸ εἶδος, ἐ.6.,) ἀνθρώπου; ΔΒ Θχρτοββοὰ ἴῃ 76 Ὁ. 
ν-----(δ) οὖ μοι δοκεῖ τῆδε] 561], ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι. (7. Σιμμέον 

' ἀντιλήψει)] Οθδοβ ΒΆΥ͂Β ἨΘ ἄο68 ποῦ δῶτθθ ΨΠῈ Θίτωπιίαβ ἴῃ Ηἷβ οὈἠθοίζομ 
ΨΓΒΙΟᾺ που]Ἱὰ Ἰοδὰ ἰο ἃ οομοϊυβίοι ΤΟ ἢ ἨΘ ΘΟΙΒΙἄΘΣΒ σοηρ,, ΥἱΖ. ἴδ ἰπΐο- 
τἹουῖν οὗ [89 800} Ῥοίδ 'ἴπ βέγοηρία δὰ : ἀυταίίομ. Βορατάϊηρ μὲν, ἴπ - 
ὡς μὲν, Ἡ. βομταϊαὲ οὈβοσνοθφμδὺ [80 παύαταὶ ΒθΘάΌΘΠΟΘ Ὑγ[Ἡ δέ 18 ᾿ἰπἰοσταρ θα 
ὉΥ δο ἀϊρτοββίουι δοκεῖ γάρ.------(8.) ἄν ̓ Φαίη ὃ ο λόγος] Οὐταρατθ [89 Βα] ν 
Ῥοσβου:βοδίοη : Οτϊίο ὅ1 Ὁ. » Φαῖεν ἂν ἴσως οἱ νόμοι. Οἱ, φησὶν ὁ λόγος, 
ἴῃ Βορ18ι. 288 Β. 

Β. (δ.) ὥσπερ ἄν τι5] Ἡοϊπδογ ρῥγζόροβθβ ἰο τοδᾶὰ ὥσπερ ἂν εἰ, 88 ἴῃ Ὡς 

98 Ὁ. ΤΏΪΒ 18 ὉΠΙΗΘΟΘΒΒΑΣΎ, 88 ἴῃ [818 ραϑδθαρθ ΟΠ ὙΘΙὮ ἰ8 Θοιησηοι ἴο (80 ὕτο | 
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Οπΐθουῦξοι οὗ σοι ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι σάζεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ; ; 
Οϑροβ οοπὸ- 

πυθα, πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, εἰ τὶ λέγω: εἰκόνος γάρ 
τινος, ὡς ἔοικε, κἀγὼ ὥσπερ Σιμμίας δέομαι. ἐμοὶ γὰρ 
δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις περὶ ἀνθρώ- 

ε [έ ’ 9 », “ »: που ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον τὸν 
λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ ἔστι πον σῶς, 

’ . ’ ὰ δὶ 9 ’ 9. ε τεκμήριον δὲ παρέχοιτο θοιμάτιον ὃ ἠμπείχετο αὐτὸς ὑφη- 
νάμενος, ὅτι ἐστὶ σῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλε, καὶ εἴ τις ἀπιστοΐη 
αὐτῷ, ἀνερωτῴη πότερον πολυχρονιώτερόν ἐστι τὸ γένος 
ἀνθρώπου ἣ ἱματίου ἐν χρείᾳ τε ὄντος καὶ φορουμένου, 

“ » ἀποκριναμένου δέ τινος ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, οἵ- 
οἰτο ἀποδεδεῖχθαι ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον ὅ γε ἄνθρωπος 

ἰφὶ 9 3 ᾿ ’ 3 ’ 9 9 ’ Ἃ σῶς ἐστιν, ἐπειδὴ τό γε ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλε. τὸ 
δ᾽, οἶμαι, ὦ Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει: σκόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ 
λέγω. πᾶς ; γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔηθες λέγει ὁ τοῦτο λέ- 
γῶν" ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψας τοιαῦτα 
ἱμάτια καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων μὲν ὕστερος ἀπόλωλε πολ- 

"ὁ 

οἴδιβοδβ, δὰ ὥσπερ ΤΩΔῪ ὈΘ ΘΧΡΙΑἰ θα 88 φνοριαάηιοαμοι, Ὑουν 000}. ἐο 246 ἐο ϑέσξδ 
ἐλό φμοδέίοη 48 ὁη6 τὐοιϊά δέαξο ἐξ ἐδωι8, οἴο. Τῇ 18 δαυϊναϊοπὲ ο ὁμοέως λέγεσθαε, 
ὥσπερ ἂν λέγοιτο ὑπὸ τινοςς ΟἿ Χου. Ἠβ]]. 1Π. 1, 14, ἀσπαΐζομένη« 

ὥσπερ ἂν γυνὴ γαμβρὸν ἀσπάζοιτο. Τὰ 98 Ο΄., δπὰ ΑΡο]. 28 Β., εἰ ἰΒ 
ποοαοα αὔνον ὥσπερ ὦν, 88 [π6 οἸδιιθε8 οοταρατοᾶ ἄο ποὺ δατῖύ οὗ Δα πον ἴπ 
οὐπβίσυοίοτι, τ μΪΟΝ 18 [Π} 0 ὁΘ886 ὨΘΤΘ.------(θ.) καὶ εἴ τες ἀπιστοίῃ) ΤᾺ ΜΗ͂Β. 
Βανο 811 ἀπιστῶν, πΒῖΟΒ Βοχηματάν (γηΐ. Ρ. 471) δια αοαξΐ, Ηδιτηᾶπα 
(ἄϊβοβ. Αβδχη. 40.) αἰῤοταρύ ἴο ἀθίθῃηἃ, Α8 καὶ οουρ]οβ παρέχοιτο σα 
ἀνερωτιζη, εἴ τις τοαυΐγοΒ ῬογῈ {Π8ῃ. ἃ ΙΏ6Σ0 ρασίϊοῖρῖθ. Μοβὺττωοάθστ ϑαϊΐοσβ 
χορ ἀπιστοῖ, Ὀυὺ ἀπιστοίῃ, [μ6 τοπλθὰν οὗ θόῦσθθ (Αἄγνοση. Ὁ. 161), 18 τῆοσθ 
πδίαχαὶ, 88 Βμονσίηρ, μον [8 τϑδάϊπρ ἀπιστῶν ἄγτοβο, Η Ῥοΐμπρ' ΘΑΒΙΥ ταϊβία Κοπὶ 
ἴου Ν. τὸς 5 αϑοᾶ ἱπ {μῖ8 ραββαρθ Ὀοίὰ οὗ ἐδθ οὈ͵]θοίοσ δπὰ {86 ἄσρᾳοσ. αὶ 
ΤΘΒΌταΘ οὗ [μ6 τϑαβοῃΐτρ οὗ Οϑθ985 ψ 1} Ὀ9 ἰουπᾶ ἴῃ Νοῖο Ὁ. 

Ὁ. (1) ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη] ἘΠ ΡΕῖοα]. “Βμέ {11 ([Ὰ6 ἀθβίγθᾶ οοηβο- 
4ΌΘΠΟΘ ψουά ποῦ ἔσο νὴ) » )ὸν ἀθ τυοια ἀγσμθ ἰμαῦ ΘΟ ἢ Βοὰ] 868 ἊΡ ΤαΔΩΥ 
Ὀοάϊθθ.᾽ γάρ ἰπ ἀλλὰ γάρ Ῥοϊοπρβ ἕο ἐμ9 οἰδυβορὴν φαή). Οὐγῖρδσο Οματιτηϊά. 
106 Β., 676 ἴδ ΟΥΟΣ δ ΤΆΟΣΘ παίαχα!, ἀλλὰ ζητῶ γάρ. Α εἰτοῖϊαν 86- 
4αθποθ (ἀλλὰ γάρ. . γάρ... .) οοσὰχβ ἴῃ 102 Ο,, 180 ΤἈθοί. 144 Ο.---(9.) 
εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα] ΤῊΘ τιοοὰ ἴῃ {818 οἰδιαθθ 18 δοοουπίρα ἔοσ, ποὺ 80 
τΩΌ0} Ὀγ 108 Ὀοΐπρ' ἃ ΒΥΡοΟΙ ΘΒ, 88 ὈΘΟΘΊΒΘ 1Ὁ ῬΡΌΤΡοσίβ ὕο Ὅθ σϑροσίϑα βρϑθοοὰ. ΤῊΘ 
Δ]ΠαΒίοιι 18 ἰο ὑμ6 Ἡθσϑοϊέθαμ ἀοούτπμθ οὗ ἃ ρογροίῃ) ΕἾὰχ (πάντα ῥεῖ ποτα- 
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λῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι, πρότερος, καὶ οὐ- 
δέν αλλ »’ σ 4 θ ᾽ 9 ς ’ 

τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἐστιν ἱματίου φαυ- 

λότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην, οἶμαι, 
εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί τις λέγων αὐτὰ 
ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ μὲν 

Ἁ ᾽ὔ ᾽’ 9 ὩΝ ἣ ΡἌΜᾺ 9 ,’᾽ Ὰ.»9 

ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐστι, τὸ δὲ σῶμα ἀσθενέστερον καὶ ὀλι- 
᾽’ 9 ΝΥ νν ΕΥ̓ ᾽’ 4 ᾽ »" ῪΝὮᾳ 

γοχρονιώτερον' ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη ἑκάστην τῶν ψυχῶν 
4, ξὔ᾽ »,΄ » ᾿ 9 ἂᾺνἍΨ ᾿ 

πολλὰ σώματα κατατρίβειν, ἄλλως τε καὶ εἰ πολλὰ ἔτη 
β ᾽’ . 9 4, 4.9 ᾿Ν ῪΝἮᾺ 9 λλ ’ » ζῶ ΝΆ, 

υῴη" εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ 
9 » 9 989. 6 Α .Ἀ Α, ’ὔ 9 ᾽ 

ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ ἀεὶ τὸ κατατριβόμενον ἀνυφαΐί- 
9 ἴω. », “4 » ε ᾿ 9 ’ ε , 

νοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, 

τὸ τελευταῖον ὕφασμα τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν καὶ τούτου 
᾽ ᾽ 9 ᾽ θ 9 ᾽ δὲ ΄-“΄ο ἴω] 

μόνον προτέραν ἀπόλλυσθαι, ἀπολομένης ὃὲ τῆς ψυχῆς 
» 9 Κ Ἁ , ΄ΚὭ 9 9 ᾽’ ,, »“. 

τότ᾽ ἤδη τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα 

καὶ ταχὺ σαπὲν διοίχοιτο. ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὕπω 
ἄξιον πιστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ὁποθάνωμεν, ἔτι 

ε κι ε .“ν 3 , Α , » “ν᾿ 
που ἡμῶν ἡ ψυχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι τῷ λέγοντι 

μοῦ δικην)ὴ, ΜΈΔΟΣ Ρ]δίο δοοορίθα 88 ἔσθ σθρδγάϊπρ {μ6 Ταχίασθ οὗ ὑπ Βοάγ. 
εἰ 18 Νὴ ΠΘΑΤῚΥ Θα γα] οηὐ ὕο δέηοθ. 

Ἐ.. (6.) τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας] Ἐχυϊνα!οπί ἰο τὴν ἀσθένειαν. σῇ, 

ΤιΘρΕ. ΧΙΙ. 968 Ὁ., ἐπιτήδειοι πρὸς τὴν τῆς φυλακῆς φύσιν, 6.» πρὸς 
τὴν φυλακήν. Α εἴταῖϊαν 1.80 οὗ παΐμγα ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ (0. (9 ΕἸπ. Υ. 11), ὁ 8ὶ- 
αυδπᾶο παΐμγαηι λοηιίμῖδ ἀϊοο, λοηιΐμοηε αἷοο; 181] ϑηΐπὶ Ποὺ ἀϊβονί, 

Ἑδραχάϊηρ, [ἢ6 ταοοά οὗ ἐπιδεικνύοι; Ἡσίηδυτέ ῬΙΟΡΟΒΘΑ ἰο δοοουηΐ ῸΣ 

δ ὉΥ Βυρροδίπρ ἂν ἰο μᾶγθ β]1ρρϑᾶ ουδ δέου -ν οὗ φύσιν. ΤῺΘ βΒἰταρ]οδὺ 
εχ ρδηδίζοσι ΒΘΘΙῚΒ ὑο Ὀ6 ἐμαῦ 16 18 αϑοᾶ το ῥέοι ΔΌονθ, ραὺ ἰπύο ἔπ ορίαϊνθ 88 
Ὀοΐπρ᾽ ἱπ στϑροχίβα βρθθοῖ, Μ 1116 (89 ἔδοῦ ψ ΒΟ Ὰ 1Ὁ ΘΟΠΥΘΥΒ 18 ἴοο ραΐθπῦ ἴο 
ὩΘοα {δ αυλ  βορίϊοι οὗ ἄν οοπ͵οϊποά ψἰ 10. ΘΙ ΤΆΠ]Αν ᾿πβίδποαβ οὗ δῇ ορίδ- 
ἶνο πἰμουαὺ ὅτε ἴῃ [6 “ οχαῖίο οὔ] αυδ᾽ Ὑ11 Ὅ6 ἔουπά ἴῃ Ζέβοι. Αραᾶτι. 606 
(εὕροὺ , βορῆ. ΡΠ. 617 (οἴοιτο) ; 8180 ΡΟ]. ΤΥ͂. 420 Ο. (εἶεν). ΟἿ, γίγνοιτο 
ἴπ 96 5. 

88 Α. (1.) εἰ γάρ τις καὶ πλέον πλέον (ὙΒΙΟΒ : 18. ΘΣΘ ἃ Βα δίθηξίν) 
15. ΟΧρΙαἰηοᾶ ΒΥ [89 οοποθββίου ἐπὶ οἴδυβο ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν κιτιλ,, τ οὰ 
δασαϊίβ ἰδθ ῬΟΒΑΙ ΘΠ οὗ Ῥοβύ-εχίβίθῃιοθ ΟΥΟΥ πᾶ αὖουθ [89 Ῥτθοχίβέεποθ 
σταηίοα ὉΥ βἰπιποῖαβ ἴῃ 11 Β. τῷ λέγοντε, {.6., ἴο ἐμ ΔΥΡΘΣ ἴῃ ἔΑγουΣ οὗ 
Ἱτηχαοσίδδυ. ΤῊΘ Ῥτοποῦς σύ ἨΔΒ Ὅθ6Π τοξοιτοᾶ ὈΥ Βοσηθ ἴο ϑοοχαίθβ, θαΐ, 
ἡιαάρίηρ ἔτοτα 87 ΟἹ., 1 18 ἴο Ὅ0 οοπβίαθγθὰ ἃ8 δἀἀγθββϑᾶ ἕο Βἰπαιπυῖδδ, ΤΟ 
ΔΡοάοβὶβ ῖο [818 εἰ οἷδαδο ἄοε8 ποῦ οοοὺΣ ὑπ] Β,, ἴὰ οὐδενὶ προσήκει. 
(6.) οὕτω χὰρ αὐτὸ] αὐτὸ τοῖοτϑ ἰο ψυχήν. (ΟΓ. αὐτὸ τοζοστίτιρ ἰο γῇ ἴῃ 



88 ΡΙΑΤΟΝΙΞ 

ΟὈ᾽οοϊίου οὗ 4 ὁ δ λέ , ὃ ᾿ , κι κ ͵ . . . 

Οβθϑα οοδέϊ- σα συ έγεις ξυγχωρήσειε, ους αυτῳ μ μονον εντῳ πριν 

πυθᾶ. καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι ἡμῶν τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μη- 
δὲ ’ Ἀ,.» Ν 4. , 9 ὮὉ » Φ Ά ἐν κωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ 
4 Ἁ ’ ’ 9 ἊὉ Φ ἔσεσθαι καὶ πολλάκις γενήσεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖ- 

ν » 9 ’ 9 ἃ 4 ν ’ὔ 

θις: οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις 
, Ά 3 ’ὔ Ά »Ὶ ἰφὶ 3 ἊὉ , γιγνομένην ψυχὴν ἀντέχειν' δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι 

συγχωροῖ, μὴ οὐ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσι 
; Ν “.», » κι , , 
καὶ τελευτωσὰν γε ἐν τινι Τῶν θανάτων ΤΠΤανΡτΤαῖτασιν 

ἀπόλλυσθαι: τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταύτην τὴν διά- 
λυσιν τοῦ σώματος, ἣ τῇ ψνχῇ φέρει ὄλεθρον, μηδένα 

’ 9. 9 ’ Ά 4 ε ῪΝᾺ 9 ’ φαίη εἰδέναι. ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι 
ε ΄ 9 Ά ΄“ ΝΑ » 9 Ν ’ ’ὔ ἡμῶν: εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προσήκει θάνατον 

σὰ Α 9 9 ᾽ ,«ΌφΚΚἂἃ 4 ΑΥ 9 σ΄ 
θαρροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖ- 

μά Υ Ά ’ 3 , ’ . 9 ζά ξαι ὅτι ἔστι ψυχὴ παντάπασιν ἀθάνατόν τε καὶ ὀνώλε- 
3 , ’ 3.»Ὃ 9 4. 353.Ἀ Ν ’ 9 θρον' εἰ δὲ μή, ἐνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα ἀποθα- 

νεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ ψυχῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ 
σώματος διαζεύξει παντάπασιν ἀπόληται. 

ΧΧΧΥΠΙ. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων αὐτῶν 
ἀηδῶς διετέθημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλήλους, 

109 4.) ΟΥ̓ ΒουΥ 18 δυο θὰ Ὀγ [86 Σθ-δρρϑάσδῆοβ οὗ ψυχή ἷπ ποχἕ οἴδιβθ, 
ΤῈ δυρυμηθηὺ οὗ ΟδΌοβ 18 ὑμαῦ [89 β8οὰ] οδηποὺ Ὀυΐ βυθοῦ πὰ ΘΥΘΤῪ Ὡθὺν 

ὈΙΓΙΒ, ΟΥ, 88 Βοὴὼθ Ψου]ᾶ ῬΏΤΑΒΘ 10, ΘΥΘΤΥ ΠΟῪ ΒΕΙΡΥΥΘΟΚ ΟἹ ΠΟῪ ΒΠΟΙΘΒ. 
ΤῊΘ ἀοοίτίπο οὗ Μοίθια δυο μοβὶβ 8 ὑμ}8 τηδη θϑίν ᾿πρ]164.-------(7.) δοὺς 
δὲ ταῦταῇ Α οαυεαέ ἰβ ἈθΙΘ ἰπίτοδυοοᾶ, ἀοβηΐπσ τμαῦ ττὰ8 ποΐ ἴῃ- 
οἸυαδοά ἴῃ {86 Ῥγδνίουβ οοῃμοθδβίοῃ. ᾿ΓῊΪΒ οἷδιβο 18 ἐμοσοίοσο 8.1} ἃ ρασὶ οὗ 
[160 ῥχοίαβίϑ δέξεσ εἰ, 88 18 ϑθονσιι ὈῪ μηκέτι (πο οὐκέτι). μηκέτι ἈΘΙΘ ΞΞΞ- "ορὲ 
{έσηι. 

Β. (4.) οὐδενὲ προσήκει] “Νοὸ οπθ, ἰπ ἔδλοϊπρ ἀθαίῃᾷ Ῥο]ά]γ, οἂπι 
Ῥτοίοπᾶ ἐμαὺ Ἠ6 18 ἔγθϑθ ἔγοτῃ {00} ΒΏχιθ88 ἔῃ 80 ἀοίπρ', Π]688 Ἦδ 18 8016 ἴο 
ἀθπιοπβέταῦθ [80 800} 8 ρογρθέμαϊ Ἰταρθυ ΒΒ Ὀ]ΘΠ688.’.------(7.) ἀνάγκην εἶναι) 
Β011. εἰκὸς ἐστι, οοπίαϊποᾶ ἱπ ργθνυίουβ προσήκει. Οἷ, 91 Ὦ., ποίο.------(10.) 
πάντες οὖν ἀκούσαντες] [ᾧ ἰΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ (0 0811 αἰξαπίϊοι ἰο [6 
ἀτατλδίϊο οδδοὺ οὗ ἐμ18 Ῥϑιβο ἴῃ [86 ρτοϑδαΐ Π:βουββίοι, τ θη θοΐΒ ϑοογζαΐοθβ δπα 

{πὸ πασυταΐοσ μο]ὰ ἐμποὶσ Ὀσοδίβ [Ὁ ἃ τηθ ἱπ [86 νἱον οὗ {86 Ἰουδίθ βυρροδίθα 
ὈΥ [89 Ὑνο Εὐίθμαβ. ΤᾺοϑο θουδίβ μᾶγὸ ἀσιρα 16 Ἰοθθοσ 8 1ηΐο {λ9 μα ἢ 
οἵ [86 σόογαροσβ: [89 ἈΘΙτηβτηδηι 8ΔΙΟΠΘ ΥὙἹΘῊῪΒ (89 τ"οηδέγα παίαπίία πιϊλοαξ 
δίδστη. 

Ο. (4.) τοῖς προειρημένοις λόγοι] ΤᾺΘ ἀδίδνθ '8β δοοουῃίθα ἔοσ Ὁν 
(λ6 σνϑυρα] πιοίζοῃ Ἰαύθην 'π ἀπιστίαν, ΤῈΘ ουπδίχιοίίοι 18 γαγϑὰ ὉΥ εἰς 

Β 
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ν ε Ν ῪΝᾺ ᾽ , ’ ’ ε ἴω 

ὅτι ὑπὸ τοῦ ἴμπροσθεν λόγον σφόδρα πεπεισμένους ἡμᾶς 
, 9.9, 3 ᾿ς ἃ 9 3 , ζω 

πάλιν ἐδόκουν ἀναταράξαι καὶ εἰς ἐπιστίαν καταβαλεῖν 
οὐ μόνον τοῖς προειρημένοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστε- 

’ φ ’ ᾿ δὸ Ν Ἂν 4 Ν 

ρον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταὶ 
ἃ ᾿ ΄ 4 ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ ἄπιστα ἢ. 

ΕΧ. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε ἔχω 
ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦτόν τι 

1}) λ ’ νΝ 9 - .. 92 ’. 4 ΣΑ͂Ν , 

ἐγειν πρὸς ἐμαντὸν ἐπέρχεται, Τινι οὺν ἐτι πιστεύσομεν 

λόγῳ; ὡς γὰρ σφόδρα πιθανὸς ὦν, ὃν ὁ Σωκράτης ἔλεγε 
λόγον, νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε. θαυμαστῶς γάρ 

ε ’ κὰν -. , Ν φ 5 9 ν ε μου ὃ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ νῦν καὶ ἀεί, τὸ ἀρ- 
μονίαν τινὰ ἡμῶν εἶναι τὴν ψνχήν, καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέ 
με ῥηθεὶς ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προὐδέδοκτο: καὶ πάνυ 
δέομαι πάλιν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἄλλον τινὸς λόγου, ὅς με 
πείσει ὡς τοῦ ἀποθανόντος οὐ συναποθνήσκει ἡ ψυχή. 
λέγε οὖν πρὸς Διός, πῇ ὁ Σωκράτης μετῆλθε τὸν λόγον; 

Ἁ ’ 3 »"“ ν ε ῪᾺ ’ ἊὟ ’ 3 ’ 

Ἑ καὶ πότερον κἀκεῖνος, ὥσπερ ὑμᾶς φῇς, ἔνδηλός τι ἐγέ- 

νετο ἀχθόμενος ἢ οὔ, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ λόγῳ; καὶ 
ε “᾿Σ2 ᾿ 4 5 ΝᾺ , ε κα ’ ε , ἱκανῶς ἐβοήθησεν ἣ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελθε ὡς δύνα- 

σαι ἀκριβέστατα. 

{ΞΞ φμοά αἰέΐησέ αὐ} ἴπι τιοχὺ οἸαυβθ.------(6.) ἄπιστα ἢ] Ἠοϊπδοτῇ, ]ονοά Ὁ 
ΒΟΚΚΟΡ πὰ ΒΔ] αῦτα, ομδηροὰ ἢ ἰπίο εἴη δραϊηϑὺ 86 ΜΒ55. Ὑθ ἱπίτοάυο- 
οι οὗ ἐμ οοηαποίνθ ΒθΘσΩΒ ἴο ΘΧΡΓΘΒΒ [19 Ὀπίνοσβαὶ τη ροσίδηοθ οὗ [86 βυθοῦ 

1.80} οοταρασϑὰ σι [Π6 δοοϊάοαξ ᾿ἩἩΘΙΔΟΣ ΟΣ ποῦ [86 ργϑβοιῦ διάϊθμοθ ταϊρμῦ 
Ό6 8016 ἰο Δρργϑοίαῦθ 10. 

Ὁ. (1) λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν] πρὸς ἐμ. ἴΒ ἴο 6 οοπηθοίοα ὙΠ 
λέγειν, ἐπέρχεται μονοτπίηρ αὐτὸν με.-----(2.) ὅν... ἔλεγε λόγον) Τηδίθδα 
οὗ λόγος. ΟὈΙΆΡΑΙΘ βίας αὐἰταοίΐοη ἱπ 66 Ἐ]. (4.) ἀντιλαμβάνεται] 
Ηοϊπάοτῇ ἐσαῃβ]αΐοβ, οαρίέ οἱ ἀρϊδοίαέ ; ΒιΔΙ]Όδυτα χῖνοϑβ ἔοσοθ ἰο ἀντὶ, ἑέα σαρὶξ 
μὲ αὖ αἰΐογα ἐἶΐα δεηέοηζία αὐδίγαλδαγ,. ὥσπερ, ΒΆΟΤΕΥ αἴίοσ, 18 ὕο Ὅ6 ἰδίζθῃ 
δια γοΥὉ14}1Υ Ξ:ΞΞ φμοσανηηοῦο. (9.) μετῆλθε τὸν λόγον] ῬοΙδαᾶρθ δὴ 811υ- 
Βῖοη ἔτοσα [9 ομδβο, οἵ. 66 Α. 

Ἐ.. (1.) ἔνδηλος τι ἐγένετο ἀλχ θόμενοςἿ τι ὈΘΙοηρΒ ὅο ἀχθόμενος. 
Οὗ, Βορῃ. 218 Α., ἂν δ᾽ ἄρα τι τῷ μήκει πόνων ἄχθη. 

89 Α. (1.)) τὸ μὲν οὖν ἔχειν ὅ τι λέγοι ἐκεῖνο] ἙἘῸ; ἐκεῖνον, Ῥπξ 
αὐϊταοίδα Ὅν (86 Ὠθᾶσοσ σοῦ, ὉΥ ΜΈΪΟΙ ΤηΘΔῺΒ 8 ὈΠΡΙΘΑΒΙΠρ ΣΉγταθ 18 

Ν 

Ρηκάο 

Ῥδυκδοβ ἰο ἀ6- 

βογίθ6 {116 6ἵ- 

ζοοϊρτοδαοοᾶ 

ὉΥ [86 βΒ᾽αἴο- 

τοοηΐ οἵ 

1686 ὕπο ΟὉ- 

͵θοοβ οπ 

{6 ϑοογαίΐο 

ξτὺτΡ. 

ΗΪΐβΒ δυάϊῦοῦ 

ἘδΠοογαῖθβ 

ΘΟΧΡΤΘΒΒΟΒΊίἢΘ 

ἐπίοπβὶιν οὗ 

Ἠΐδ ἰπίοτοδιΐπ 

1ῃ9 ψΑΓΥ ὩΣ 

[οστίαποβ οἵ 

{86 ἀΐδειιδ- 

βἷοι. 



90 ν᾿ ΡΙΑΤΟΝΙΒ 

' ’ ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὦ ̓ Εχέκρατες, πολλάκις θαυμάσας 
Ῥπαάο 5 ἰ686- ΄ , , σι αΣ..,,2 ΆΝ, ΄ ἡπανθανα Σωκράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἡγάσθην ἢ τότε παραγενό 
{μι οα!νημοα μένος, Τὸ μὲν οὖν ἔχειν ὅ τι λέγοι ἐκεῖνος ἴσως οὐδὲν ἅτο- 89 
δὰ δν6} 
ον τνοςν, ΠποΡ' ἀλλ᾽ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ πρῶτον μὲν 
οὔ ἰδ δ αδίοσ φ ε ἊΝ , ν. 9 - ν 5» , κι ’, 

τοῦτο, ὡς ἡδέως καὶ εὐμενῶς καὶ ἀγαμένως τῶν νεανί- 
Ἁ ’ 9 ’ἤ Ὑ ε “Ὁ ε 9 ,’᾽ » σκὼν τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἔπειτα ἡμῶν ὡς ὀξέως ἤσθετο 

ὃ πεπόνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς ἰάσατο 
Ἁ 

καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ ἡττημένους ἀνεκαλέσατο καὶ 
Ἂν Ἁ Ἁ ’ ,’ Ἁ Ἂ » προὔτρεψε πρὸς τὸ παρέπεσθαΐ τε καὶ ξυσκοπεῖν τὸν β 

λόγον. 

ΕΧ. Πῶς δή; 
3 Ἀ 39 “ἃ » Ν 9 ἰφὴ 3 “Ὁ , 

ΦΑΙΔ. Ἐγὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καθή- 
Ν ν , 5. , ’ ε δὲ 5. 

μενος παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ χαμαιζήλον τινός, ὁ ὃὲ ἐπὶ Β 

ἀνοϊάοά. (8.) ὡς ἡδέως] ΟΙ. ὡς πη δὅ8 Κ΄. -ἀ. ὀπεδέξατο] ἮΘΓΘ, ΒΆΡΙν, 
ἔο ἰϊυέεη (0, ποῦ, ἃΒ 1η 88 (Ὁ, ἐο  ἀορερί. Α3 ἸΠΠβίται τις ἀ ἀγαμένως, ΘΟΙΏΡΆΓΘ ἢ 6 ΘΟΥΩ- 

ΡΙἰπιθηςίη 78Α., ἔσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μάλλον ὑμῶν δυναμένους 

κιτιλ.----(ὅ.) ἰάσατο Ἐοϊοιτίπο ἴο [16 τηοάο4] ἴθστη, πεπόνθειμεν. ΓῊΘ 
τα ίΆΡ ΠΟΥ Οἤδηρεβ ἔθη ἴο ΒΟΘΠ68 οὗ τι] ιΐατν 1, γοϊψίης (ἀνακαλεῖσθα 

[0860 τούτο ϊπρ. Οἡ [Π9 ογᾶάϑσ οὗ [9 οὈϑογναίοῃβ, ἀπεδέξατο ἮΝ ἤσθετο 

.... ἰάσατο. ΟἿ τα ρίοδοτυϑ (Ρ. 144) ἴἈποία νυ. ΓΟΙΔΆΣΆ, τρία αὐτῷ ἐμαρ- 

τύρησεν, ἃ δεῖ ἔχειν τὸν ἄριστον ἑιτρὸν, πρῶτον προθυμίαν εὐνοϊΐϊκην, 

δεύτερον διάγνωσιν τοῦ πάθους, τρίτον τὴν ἴασιν. 

Β. (1) ἐπὶ χαμαιξήλου τινὸς] ϑδ.ε11. δάῤρου, πῃ Ἀϊοῖν ῬΙαίατος, ἴπ Ἠΐϊβ 
ἱπηϊξαθοπ οὔ [18 Ῥαβϑαρο (ϑγτῃροβ. 160 4.), ΒΌΡΡ]168. -------(2.) καταψήσας οὖν 
μου τὴν κεφ. Οοπιρατθ ΟὨγοπιθβ ἴῃ Τογοηΐ. Ηεϑαί. ΙΥ. δ, 14, “Νοη ροϑ- 
Βι1 πῇ ἨΑ 1 Ουἱπ 010] ἐσριέ σδηεείοθαγε; ἀοοθἀ 8 ἢυς, ὅσο. (δ.) κόμας ἀποκερεῖ) 
ΤῊΟ Οὔσθοῖζθ, ΑἸ σσα τ 8. τουτὶ Ὁ]6 ἴον ἐμ ΟΣ ΡυϊάΘ 1 ἴῃ {ποὶν Βαὶν (οἷ. καρηκομόοων- 
τες ᾿ΑΧχαιοί), βῃονγεὰ ἐπεῖσ ρτϊοῦ πὶ πηουτπΐπρ ὉῪ ουἰπρ ΟΝ {ποὶν Ἰοοῖκα, 

Νοὐνι βία παϊηρ᾽ βοτὴθ σαυϊ θυ οὗ ὑγδάϊ οι τορατάϊηρ {π0 ρατίαπβ (Δ 16 τ᾽ 5 

Ῥογ. ΤΙ. 287), {818 τᾶϑ [ἢ βΌΠΘΡΑΙ Ὀγϑοίϊοθ, ΔΒ 15 Βῃονγη ὈΥ {Π6 ΤἈΠΆΠΠΑΣ τὰν 
ἴῃ ὙΠΙΟὮ Βοοταίεβ Γοίουβ ὅο 10 αΌονϑ: οἵ. ἤρπηι Οάἁ. ΤΥ. 198; Ἐπν. ϑυρρΡ]. 

97), πένθιμοι κουραΐ: Ἰὰ. Ἡδεΐοη. 367; ΑἸοοβί. 429, ψῃοτο ἐπ 6 ΤΉΘΒΘΑ]Ι τ 
βίβοἂϑ ἃσθ βϑῆοστ οὗἨ {πΠ601} τῆδποϑ8. (Τγοορῆσοῃ 976, τοραγάϊπρ {π6 7γοΐαηδ 16ξ- 

ὕπρ [80 Βαΐν στονν, 15 ποῦ ον άθηοθ τορασάϊηρ [89 ουβίοτα οὗ [μ6 ΟἼΘΕ6]κ8.)"---(8.) 

4 Τῇο Ἠουηδῃθ, ἡ Ὦοθ0 οὔ] γ6 οὗ ὈΘΔΌΥ τγὰϑ 1688 ἐπίοπ8ο Ώηη (δὶ οἵὗὁἨἩ (ἢ6 ατγθθῖκβ, πὰ 

ὙΓΠῸ 6 δοίϊΐνο ὯΔ᾽ [18 πη" ἄα ἰϊ τότ οηνοπίοηϊς {πὶ (ἢ6 δδΐίν δῃουϊἃ Ὅ6 Ὑγόση κπογί. βῃονοᾶ 

ΒΟΥΤΟῪ ὉΥ Ἰοι{ἰπρ' [6 ἢδὶγ στον (οαρτ τ Ῥγονυϊεξοτοα, οἴ, Βασίοη. ὅδ]. ὅ7). (ΡΊαΐ 'τοῦ᾽ 8 βείδῖο- 
τηρηΐ (ΜοΥ. 267 Β ) βίλονγβ [δὲ {6 Οὐσθϑίκβ οὐ 8 ἀδύ σοπηπλοπ]ν ἀἀδορίοἃ [ἢ6 Ἐοϊηδη ργδοίίδθ.) 
Κιηάγοά (0 ἰδο Οτθοῖ οὐδίοτα νγδϑ [Π|0 βϑι! τ 6} } 1088 τί οὗ ουἰίηρ οὐΓ δ Ἰοοκ δηὰ ρἱδοίης ἴὲ δὲ 
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πολὺ ὑψηλοτέρου ἢ ἐγὼ. καταψήσας οὖν μου τὴν κι 
καὶ ξυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι τρίχας---εἰώθε 
ὁπότε τύχοι, παίζειν μου εἰς τὰς τρίχας --- Αὔρι 

ἔφη, ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας κόμας 
ρεῖ. "Ἔοικεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Σώκρατες. Οὔκ, ἄν 1 
πείθῃ. ᾿Αλλὰ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Τήμερον, ἔφη, κἀγὼ τι 
καὶ σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγος τελευτήσῃ 

Ὁ δυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώσασθαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ ι 

καί με διαφεύγοι ὁ λόγος, ἔνορκον ἂν ποιησαίμην, 
᾿Αργεῖοι, μὴ πρότερον κομήσειν, πρὶν ἂν νικήσω. 
χόμενος τὸν Σιμμίου τε καὶ Κέβητος λόγον. ᾿Αλλ' 
ἐγώ, πρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. 
καὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν ᾿Ιόλεων παρακάλει, ἕως ἔτι φῶς 

ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγον τελευτήσῃ] 17 οἱι ἀοσίνίπο ὧὰ πιογέαϊ!, 
Οὕγιμοννο!}). ἀναβιώσασθαι ἰδ ποὶ ἐτότπι ἀνα βιόω, Ἰαὶ ἄτοτι ἀναβι 
τψαῖοΝ 18 ἐσαποῖτνθ ἰῃ Οτΐϊο 48 Ο., 88 1ξ ' αἾδο Βότθι, 

Ὁ. (2) ὥσπερ ᾿Αργεῖοι] ΤᾺ βίοτγ οἵ (86 οαἱᾷ οἵ ἐδ9 Αἱ 
ΘΟΏΒΘαΏΟΠΟΘ οὗ {86 1088 (Β.0. δ46) οὗ ἔλιο ἀρὈαία 016 Ἰαπὰ οἵ ΤΉ 
θείτνθοι ἐμοῖσ Θουπίτυ ἀπὰ Τδοοπία, ͵8 ἑοαπὰ ἴῃ Ἡοτοδοίυβ 1. 82. Τι 
1ο πίοι Βοοταίθβ Βδγθ δ]ὰθ8 ἔοιτηβ ἐπι ἡγθαθοπ βυδήεοῦ οὔ δρὶ 
ΒοηοΩΣ οὗὨ ἐμ οοτηραίαπίβ: οἵ. Απίμοὶ. ΨΊΤ. 244, 481---2, 720--Ἰ 
πρὸς δύο... οὐδ᾽ Ἡρακλῆς] νοι Ἡερονιῖοα ἴα τιοέ αὶ πιαξεῖ, 
Ἴδιο ργονοσῦ δτοβὸ ἕγοσα ἐμιο Ἰοβοπὰ οἵ [μ9 Βμθιξ οἵ Ἠοτουϊοβ τεῖεμ Βν 
Ὁ ΨΒΪΘΙ οοοαδίου Ηβιὸ βοπῦ ἃ οτα Ὁ ἰὼ δι8881}} {89 Ββοτὸ ἱπ ἤδη} 
Ἀ6 ττὰβ οοτῃρο]οὰ ὕο 08}} ἐπ {88 Βεῖρ οἵ Ηἰβ ἐγίοπὰ 1οἰδαβ, ΟΥ Ἐαγ, 1 
᾿Ασπιστὰς Ἰόλαος, ὅς Κοινοὺς αἱρόιιενος πόνους, Δέῳ παιδὶ σι 
Α εἰπηῖαγ 86 οὗ [μ9 Ῥτονεγθ, Ὑἰθμ ἐΆ]]1οὸν οχραπαύίοη, οσοατβ ἴῃ Εἰ 

297 Ο. Οὗ Ιερεᾳ. ΧΙ. 919 Β., πρὸς δύο μάχεσθαι... .. ἢ 
(οταρασο ἐμοὸ οἰοραηὲ δρίβτατι οἱ Ευβηυδ, οῃ [8ο ἀἰδουΠν οἵ τεδῖδίϊε 
Ἰβαχὰθ τῖθα Βδοοδαβ (Δί οὶ. Υ͂. 98), τέμόνος πρὸς δύ᾽ ἐγὼ δύναμαι; 
αἰδοστνατὰϑ το θές ργοίοδίβ ἀραϊηϑὶ ἐμ τιοίίοη οἵ Ηΐδ δϑυυσαΐηρ [86 Ὁ 
οἰίοί ομιατηρίου ἐπ ἔρμθπρ τ μαξ τνθ τηὰν 681} [μ 6 Ὡονν ταοπιϑέοτϑ ἔγοτη ἐ80 
γάτα αηὰ ΟΥΕΒ) οοτγατοὰ Ὡρ ὉΥ ϑιπατηίαθ ἀηὰ Οεδοδ.--- ΤῊ6 Ηοτας 
᾿πϑεϊου οὗὨ ἐμ δάναπίαβο οἵ ου-ορογαίίοη, θυθῃ ἐο 180 βἐτοσιβοϑέ, ἱι 
Ῥιοτηθᾶ, τεθο 18 ἃ βαΐπον Ὁ Βανίηβ ὈΊγΕΘοΒ ἐο ἈΕῚΡ ΐπι, 11. Χ, 

δο ἕοπὶν οἵ ἃ τοίβειου, 22 βθῃ, Ὁβοθρῃ. 7, πλόκαμος πενθητήριος, δορὰ. ΕἸοΩ 
Βοῖαι. Π. ΧΧΠΙ, 186, 1δὲ, τοτὲ 18. ἐμτονγῃ 98 {86 δοὰΥ ὙΥΏ]]6 8.}}} οι ἐπ { 
λτθοης ἐδ Οτίοπεδῖϑ ἐμ Οτεεῖ τοοᾶθ οἵ πιουτηίηβ [8 Βοπηείίπηεβ βροίκθα οἵ 8 ΡΥ 
ΠΧ. 9001. 30 (οἵ. Ηοτοὰ, 11. 686 8π.); δὲ οὔμαν εἴροϑ ἔμ οπιδα, αα 11, Βα, 
Θερν, ΧΙΑ. 14, 
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Παρακαλῶ τοίνυν, ἔφην, οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως 

τὸν Ἡρακλῆ. Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. 
ΧΧΧΙΧ. ᾿Αλλὰ πρῶτον εὐλαβηθῶμέν τι πάθος μὴ 

πάθωμεν. Τὸ ποῖον ; ἦν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεθα, ἦ δ᾽ ὅς, 
μεσόλογοι, ὥσπερ οἱ μισάνθρωποι γιγνόμενοι: ὡς οὐκ Ὁ 

τιν, ἔφη, ὅ τι ἄν τις μεῖζον τούτου κακὸν πάθοι ἢ λόγους 

τήσας. γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογία τε 

ὶ μισανθρωπία. ἥ τε γὰρ μισανθρωπία ἐνδύεται ἐκ τοῦ 

᾽όδρα τινὶ πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγήσασθαι παν- 

πασί γε ἀληθῆ εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄνθρωπον, 
εἰτα ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τε καὶ ἄπι- 

ον, καὶ αὖθις ἕτερον" καὶ ὅταν τοῦτο πολλάκις πάθῃ τις, 

ὶ ὑπὸ τούτων μάλιστα οὖς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους τε 

ὶ ἑταιροτάτους, τελευτῶν δὴ θαμὰ προσκρούων μισεῖ 

πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τὸ παρά- 

ιν. ἢ οὐκ ἤσθησαι σὺ τοῦτο γιγνόμενον; Πάνυ γε, ἦν 

ἐγώ. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, αἰσχρόν, καὶ δῆλον ὅτι ἄνευ τέ- 

--(6) ἕως ἔτι φῶς ἐστιν ὙΠ πιοπείοπ οὗ ἐδ βουπιάδ ΕΠκο [μ6 Κπιρ}] οὔ αὶ 
ααΐο Ῥ6]], τοτηϊπάϊτιρ, τι8 ἐδια ἔϊιο τοτηαίπίτις Βοῦχα ἃτο ἔϑυν. 
Ῥ. (1.)) μισόλογοι] ϑοοταίθβ βρσθραῦθβ [89 ὙΘΥ ἴῸ 8 σϑ]γίηρ ἰο (μ9 

δος Ὁ 8 βἰραὺ ἀϊνοχείοτι, [μι 6α80 απᾶ φοϊϑούθάμοθβ οἵ τγβῖ οὶ πιδτὶς ἐμΘ 
ἰοΐοτ. Ηδ ἰδῖκοβ οοοαδίοῃ ἰο ϑηϊαῦβθ οὴὶ τῇ ἀβηιβοσ οἵ ἐτωρβέϊοποο ἔτι 
ἀϑουίηρ, διφυΐηρ ἐμαί, 88. ρσοοϊρίῥαξίοιι ἐπ ἐγαϑέάηρ τῦθ νπίβουν ἐτίδὶ 
»ἄμοοθ ΜΊΒαὨΓΉΓΟΡΥ, 80 ἰπηραίίομιοο αὖ ξαί]ατοθ οσ δὺ ἀϊβῆου!εῖο ἰπ Εθα- 
υἴπρ 888 8 ἑοπιάθπιοῦ ἐο ῥσοάυοο ΜΊΒΟΙΟβΎ, οσ ἀϊβέσυια ἕπ ἔπι Ῥοββί ΠΗ οὗ 
ταϊπίτιρ; Ττυΐῃ, ΤΈΘ βέγαέῃ οἵ Βοογαίϊο ἐμοιρβν 18 οομιοοὰ ὈῪ ΜΙπυοίαβ ΕΘ. 
ι Οοἰανίο ΧΤΥ͂. 4) : “ Αϑαίᾷιιο ἑοπηοτίξαύο ἀϑοορεῖ, ου!ρατὰ αάίοί! ἐταπείογαιωδ 
Ἰμοογελ φαθσεῖδπη, αὐ ἀατοτδέῖ οτηπίθαδ ταλ]έτρ ἀπέψοτβα βαβροπᾶοτο αυδται 
ΦαΠ]δοῖαΒ 7υάϊοατο, ΙρἑξαΣ ποδί ῥσονίοπάιτι οβὲ, τι οἀΐο ἰδαπίἑάοτα. ᾿ 

υβομίην ὁταηΐστο ἸΔΌΟΤΟπιαδ; ἰέα αὖ ἴπ ὀχβθογαθοπογα οὐ οάνμων; λοηυόρηεμσν Ϊ 
οτίφαο δἰταρ!!οίοτοϑ οθξσαηψατ.᾽--τ--(2.) οὐ... μεῖζον τούτου κακόν 
8. φρόνησις ἰϑ ἴδιο Βτοαίοσί Βοοᾶ, ἀνοτδίοῃ ἐο πο ταϑαπια οὗ βτοσυτίτβ᾽ 
ρόνησις ταυϑὺ Ὁ ἔμο βτοαίοδῥ ον, τούτου, νη ον 15 μθοπαδίϊο, Ἐπᾶϑ ἐΐα 
Ῥιαπαίϊου ἱπ ἢ λόγους μισήσας. Απ Πρδρϊοῖνο ναθα ἢ ἰδ τῶογο ϑοσαπιοα ἵπὶ 
ΟΝ ἰπβίαποο, Οἵ. Οτῖϊο 44 Ο., καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτη ς δόξα 
δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι κιτιλ.: εἶδο Ἐατ. Μοὰ, δδ8, 
τοῦδ᾽ ἄν εὕρημ᾽ εὗρον εὐτυχέστερον ἣ παῖδα γῇ μαι βασιλέως, 

υγὼὰς γεγώς. ὙΠ τιδὸ οὐ ἔμ Ρατίϊοίρο μισήσαν Βονγονον, ἰδ αἰπηῆπα ἐο ἐμαΐ οὗ 
ἣν ἢ νοσήσας ἴῃ 88 Ὁ. 
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χνὴης τῆς περὶ τἀνθρώπεια ὁ τοιοῦτος χρῆσθαι ἐπιχειρεῖ 
τοῖς ἀνθρώποις ; εἰ γάρ που μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ 
ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, τοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς 

90 σφόδρα ὀλίγους εἶναι ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλεί- 
στους. Πῶς λέγεις; ἔφην ἐγώ. “Ὥσπερ, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ τῶν 
σφόδρα σμικρῶν καὶ μεγάλων' οἴει τι σπανιώτερον εἶναι 
Δ “ὃ ’ Ἄ “ὃ Ν 3 ἊΨ θ Ἄ ἢ σφόδρα μέγαν ἣ σφόδρα σμικρὸν ἐξευρεῖν ἄνθρωπον ἢ 
κύνα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν ; ἢ αὖ ταχὺν ἢ βραδύν, ἣ αἰσχρὸν ἣ 

’ ἌΔ νΝ Ά , 4 9 ν 2 ᾽’ ῪΝὰ 

καλόν, ἢ λευκὸν ἢ μέλανα; ἢ οὐκ ησθησαι ὅτι πάντων τῶν 

τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ 

δὲ μεταξὺ ἄφθονα καὶ πολλά; Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκ- 
ἴω ν Ψ 3 ’ 9.ϑ Κ᾿ ’ Β οὖν οἴει, ἔφη, εἰ πονηρίας ἀγὼν προτεθείη, πάνν ἂν 

4Χλ.9 Ά 9 ΄ ᾿. [ά ῪΜᾺ 3 , ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρώτους φανῆναι; ἙΕἰκός γε, 
ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἑϊκὸς γάρ, ἔφη: ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ ὅμοιοι 

ε ’ ΄ΝἮῃ 9 ᾽ 9 ἈΝ ΝᾺ ΄ΝᾺ Ν ’ 93.ϑ 

οἱ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος ἐγὼ 
9 ’ 3 35.,. ᾿’᾽ ΦὍ 9 , ’ Ιέ Ἁ ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ ἡ, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ 

ἊΞ Αι ν ἴω 

ἀληθεῖ εἶναι ἄνεν τῆς περὶ τοὺς λόγους τέχνης, κἄπειτα 

Ἐ. (4) ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τἀνθρώπεια] Οοπιρδτθ Τιιοΐδη᾽ Β δοοουῃῦ 
οὗ {8π6 οδιβθ οὗἨ Τίτμοτν Β τυϊβδη ΒΟ ΡΥ (Τίτη. 6. 8), χρηστότης ἐπέτριψεν 
αὐτὸν. .. .. ὡς δὲ ἀληθεῖ λόγῳ ἄνοια καὶ εὐήθεια καὶ ἀκρι- 
σέα περὶ τῶν φέλων, ὃ ὃς οὗ συνίει κόραξι καὶ λύκοις χαριζόμενος. 
(6.) ὥσπερ ἔχει] οὕτως βπᾶβ 18 ΘχρΙαπδίίοι ἱπ ὥσπερ ἔχει. Βϑρατάϊπρ; 
[86 οομηθοίοη οὗ σφόδρα ἴπ τιοχὺ οδυβθ, οὐ δῖο8 αὐβοΣ : 10 Βθθζωβ, ΒΟΎΘΥΘΙ, 
ἸΔΟΣΘ ὨδέυχαΙΥ Ἰοϊπθα ὑο [89 ῥχθοθάϊπιρ δἀ]θοίάδνθ ἔμδῃ ἰο ὀλέγους, 88 1 ἰδ 
ὨΘΟΘΒΕΔΙΎ [0 ΔΙῈΚ ουΐ, ποῦ 86 ΟἸΑββοδ, θα (86 ὀχέγο»θ8 οὗ [8.6 6148868, ἴῃ ὁοχι- 

ἰταδὺ τ τοὺς δὲ μεταξύ. 

90 Β. (8.) ταύτη μὲν οὐχ ὅμοιοι)] “Ὑμβαΐ, Βονθυοσ, 18 ποῦ (89 δηδίορῪ 
1 ψουϊὰ ἄταν Ὀούτθθα ἀσρυταθπίβ ἀπὰ ταθα (ΥΖ., ὑμπαῦ [86 Θχέχοπι ον Ὀαὰ ἀπά 

[86 οχίγθσαθὶν ροοά ὁμθβ δ1Θ ΥΘΣΥ͂ ΤΆγο, πα [8:6 τη] ΟΣ ν 18 ΠΟΙῸΣ σοτῪ Ὀδα 
ΠΟΥ ΨΘΙΥ͂ βοοά, δὰ οὐβοσνδίίου ΪΟᾺ 1 ταθϑμῦ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ΟΠ]Υ ἴο ταθ}), ὑμουρῃ 

1 νὰϑ 16 ἴο 011ὁχ ουὐὖὐ ἐμαὺ Π]υδίταίουι ᾿π ΔΏΒΥΤΟΣ ἴο γοὺσ σοαυθϑύ [ῸΣ ΘΧΡ]8- 

τιϑίΐϊοι, (ὰ 90 Α., πῶς λέγεις ;) Ὀαὺ 10 18 [89 δλδΙορν ἐουπαθα οη. [818 6889, 
ΠΔΙΏΘΙΥ, ὮΘα 06 ὈΘ]16Υ98 ἃ οοιΐδῖῃ ἀυχυταθηῦ ἴο Ὦθ ἔσαθ, ψ]ουΐ [80 ῬΣΟΡΟΣ 

δοχυδίπίδῃοθ λϊα δυρυχαηθηίθ, δηα ἔλθη βοοῖὶ δέθοσ, ϑΐο., Κος εὖ Ἰαδῦ ἴο ἰὴ κ 

[ποτ 18 πὸ ἐσαΐῃ.᾽ ΤᾺΘ δροάοβίβ, ὑο Ὀθ ᾿πέσοἀυοθᾶ ὈΥ͂ ἦ, 18 Ἰοϑύ 16 ἃ βίγζϑδῃωη 
ἴῃ {8 βαπᾶ, ναὺ δ: πιδΐπι οαστοηῦ οὗ [Π6 ΔρΟΔΟΒΙΒ ΤΘ-ΆΡΡΘΔΙΒ 'ῃ τελευτῶντες 

οἴονται κιτιλ. Οπο ἔοαΐασο οὗ [86 δηδοο 0 ΟΟΙΒἰδὲ8 ἴῃ ἀοραχέπρ ἔγοσα 
[86 βἰπραϊαῦ πυσαθοσ (τι 9) ὅο [896 ΡΪΌγαι. 
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γον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὧν, 
γτε δ᾽ οὐκ ὧν, καὶ αὖθις ἕτερος καὶ ἕτερος" καὶ μάλιστα 
οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους διατρίψαντες οἶσθ᾽ Ο 
τελευτῶντες οἴονται σοφώτατοι γεγονέναι τε καὶ κα- 
ενοηκέναι μόνοι ὅτι οὔτε τῶν πραγμάτων οὐδενὸς 
ἰὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον οὔτε τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ 

α ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ ἄνω καὶ κάτω στρέφεται 
, χρόνον οὐδένα ἐν οὐδενὶ μένει. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην 
γ, ἀληθῆ λέγεις. Οὐκοῦν, ὦ Φαίδων, ἔφη, οἰκτρὸν 
εἴη τὸ πάθος, εἰ ὄντος δή τινος ἀληθοῦς καὶ βεβαίου 
"ου καὶ δυνατοῦ κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ τὸ παραγίγνε- 1) 
τι τοιούτοις τισὶ λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν 
γθέσιν εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν τις αἰτιῷτο μηδὲ 
ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμε- 
ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο καὶ 
) τὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε καὶ λοιδορῶν [τοὺς λόγους] 
τελοῖ, τῶν δὲ ὄντων τῆς ἀληθείας τε καὶ ἐπιστήμης 
τρηθείη; Νὴ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν δῆτα. 

ΧΙ). Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβηθῶμεν, 
μὴ παρίωμεν εἰς τὴν ψυχὴν, ὡς τῶν λόγων κινδυνεύει Ἐ; 

ἐν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, ὅτι ἡμεῖς οὕπω ὑγι- 

(1) οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους] Οοτέαϊπ ἀϊδραίοτα, κοπ6- 
" Βαρροβοὰ ἕο 86 “ἐμο Βορβίβίθ, δτὸ τοβοτσοὰ ἰὸ 88 δοὶπρ ῥσόθθ ἕο 
ϑῃὰ οῃ ΔΩ εἰὰο, " οοπίαίο, ματι Ἀδπᾶϑ, δπιὰ 8:1}1 οοπβαίο. ΟΥ̓, 91 Α΄.» 
τὸ ἰδοθ6 ἀϊδραΐοτβ ατὸ τοργοβοηθὰ δ8 βέυήνίπιρ οΩΪΥ ἕοσ οῇθοῦ ; ἀπὰ 10] Ε᾽., 
τ [ΒΟΥ 8το ἀοβογί θᾶ 88 βυοοδοάΐτια ἧπι ρἰοαδίηρ; ἐβεπηβοῖνοθ, Ηθποο ἰμ 9 
βεῖτν ἔπιαὐ Βοοταῦοβ {61} Ἀέτηβο ὃ ἀπᾶοτ οἵ ἐοϊε τις ἐμοβο Ῥτοίθαῃ ἀϊεραίοτθ 
τος ἀοβηϊμίοπ οἵ ἕειταϑ, 8ο ἐμιαῦ ἐμιον ταῖρι! ποῖ, 8ο ἐο βροβὶς, ἐμήτα ] τί 
πογάβ.- (6) ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ] Ῥτονεῖῖν οἵ ῥιρέαδεϊεψ. ΤᾺΘ δοίίοχι. 

19 φαττθηίβ ἴῃ ἐμῖβ ομιδττιοὶ τῦδ8 8 ΡΌΖ]Θ ἐο δηβίαυϊγ: Ιἕν. ΧΧΥ͂ΤΠ. 6; 
ἂθ Ναί. Ῥθογ. 11. 10. Οἱ Ζῖβομ, Αρᾶπι, 188, Αὐλίδος παλέρροθοι 
γρ πΆοτο βο0 ΒΙοσαυβοϊὰ. 

Ὁ. (1) ἔπειτα διὰ τὸ παραγέγνεσθαι) Τὰ ϑέορμδα8 οἀϊεέίοι, αἴϊος ἔπειτα 
1:80 τοτάϑ τούτου ἐκπεσὼν ἀπορῇ, τοδέϊπβ οι ἔμο ΔυϊμοτΕν οὗ Βοττασυϑ, 
ΘΥ ἀτὸ Ἰυάροᾶ ο ᾿Ὸ δῃι ἐπίεσροϊδείοιι ἰηΐο ἐμ Θσθοκ ἑαχέ, ἄγανστι οτὶγ' 
Δο Ταξίη νογείοη οἱ ΕἸοίπυβ. ΤΆΘΥ ἀχὸ πον ταἠθοίφὰ ἘΥ οτήεῖοβ 89 ἃ 



2.) 0 -767-ς ἐς, “Π7.72ὃ Ζ 
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“ Ν 3 9. 95" ε Ν» 
ὥς ἔχομεν, ἀλλ ἀνδριστέον καὶ προθυμητέον ὑγιῶς ἔχειν, Βοοταῖοα, ἰπ 

Ν )ι 4 νΝ ἴω ΕΣ Α “ἋΦὍΦὍ ΜΝ ὕ 4 ξαυίθοῦ ἀ6- 

σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦ ἔπειτα βίον παντὸς κιοιτης μι 
ῬΟΓΒΟΠᾺΙ ΡῸὸ- 

δἰκίοῃ, οαἰτῃβ 
Ψ ἴω ΄-΄":- ’ : ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὐ φιλοσόφως [ὁ ὲ πιῖκο 
Γ᾽ οδ88 Ρ6Γ- 

ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ πάνυ ἀπαίδεντοι φιλονείκως. καὶ 5οπ6, ἴπνε- 
δ ς. κα ᾿ , Ν κι Ψ Ἂν ΤΏ 88 Πα 

γὰρ ἐκεῖνοι ὁταν περί του ἀμφισβητῶσιν, ὁπῃ μὲν ἔχει τατεὰ Ἰοϑ6 ἴος 
ν Ὁ, ἃ , 4 . ν ἃ ν΄. νΝ ΐ περὶ ὧν ἂν ὁ λόγος ἢ οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ριοάποίηᾳ δῃ 

μι “Ὁ ΄ὉἝΝ ἴω. ΄»ο-ὦ ΄Ν . 

ἔθεντο ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσι, τοῦτο προθυμοῦνται. ἱπιρτεδεῖοι 

Ρ-᾿ 9 
ν 9 Ἁ ν 9 Δ ΄ὰ ’ ε ὃ ᾽ 

Ξτνεέκα., εμοι δὲ αὐυτου ενεέεκα Του θανάτ ου' ὡς κινουνενω 

ν,,» “3 ΝᾺ , ᾿ , » » τδπ ΤῸΣ δὲν 

και ἔγω μοι δοκῶ εν τῷ παάροντι ΤΟΟ οὔτον μόνον ἐκεινῶν τοις; 

ΠΝ ὃ ,ὕ 9 ᾿ σ ΕΝ κι ἃ 535" λ , ὃ ’ ιοίσειν: οὐ γὰρ ὅπως τοῖς παροῦσιν ἃ ἐγὼ λέγω δόξει 
9 ω ων ’ἤ ϑ Ἁ 3 , 9 3 

ἀληθῆ εἶναι προθυμηθήσομαι, εἰ μὴ εἰ πάρεργον, ἀλλ 
κά 9 φ 1 νσ ’ 7 ῳ » ’ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὅ τι μάλιστα δόξει οὕτως ἔχειν. λογίζο- 

, “ ’ ε κα , ε κ“ 3 Ν 
Β μαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε: θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς' εἰ μὲν 

’ 3 ἊΝ Δ 9» ’ ων δὲ ν . 

τυγχάνει ἀληθῆ ὄντα ἃ ἐγὼ λέγω, καλῶς δὴ ἔχει τὸ πει- 

σθῆναι- εἰ δὲ μηδέν ἐστι τελευτήσαντι, ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν 
γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν πρὸ τοῦ θανάτου ἧττον τοῖς παρ- 
οὖσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρόμενος. ἡ δὲ ἀγνοιά μοι αὕτη 
οὐ ξυνδιατελεῖ, κακὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον 4, “ έ 

κι Γἦ ἀπολεῖται. παρεσκενασμένος δή, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ 
Κέβης, οὑτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον: ὑμεῖς μέντοι, ἂν Ἴ ( 43 

Ο ἐμοὶ πείθησθε, σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς δὲ 

ἰδία θα ηοθ ἕο [ἢ 8 Β0π86 δηα οοηβίσαοίίοῃ, ἀπ 88 ποῦ μανίπρ ΜΗ. δυϊβουίν. 

- --ἰ6.) [τοῦς λόγους] Ἡγταδηπ Ὀσϑοϊκοίβ ἔμθ86 πτοσάβ, 88 ποὺ θδῖπρ; ἑουπὰ 
ἴῃ ΒΟΑ]. Κη. Π. δπά 100. ΜΒΆ. 

91 Α. (8.) οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι] ἵ.6., ἄνευ τὴς περὶ τοὺς λόγους τέχ- 
νης.-----(9.) εἰ μὴ εἰ πάρεργον] “ Ἐχοθρῦ ἴῃ 80 ΓΆΓ 88 10 τηᾶν ὉΘ ἃ ΒΘΟΟΠΔΥΥ͂ 
χοβα 1. ΤΏΘ ΜΒ5. πᾶνο εἰη, (89 Η οὗ ψ ῈὩΟᾺ ταῖρι ϑαβϑ]ν μανο ἀτίβουι ουὖ οὗ 
[89 ξο]ονίης Π, ἀπά Ηθσπιδηῃ ἰδ στρ ὐ ἴῃ τϑαάϊπρ εἰ ἴον εἰ μή 88 πιθοββ- 

ΒΆΥΥ [0 [6 Βθη86. ΟὈπηρᾶτθ Ρο]ο. 286 Ὁ)., οὐδὲν προσδεησόμεθα, πλὴν εἰ 
μὴ πάρερηόν τι, ποτ πλὴν δηιβύγοτθ ἰο εἰ μὴ οὗ [9 ἰοχύ, ἀπά 18 βοτε64 ὉΥ 
εἰ, (ΤῊ9 ἱπβογέΐοπ οὗ ἃ βυρογῆπουβ μὴ δε. πλὴν εἰ ταϑῖζθδ μῸ θββθῃίαὶ ἀἰ- 
ἔθγσθποθ θϑένγθοι [86 οοηϑίσοίϊουβ.) ϑβοογαΐθβ ἮΘΓΘ 8808, τι τδάϊδηῦ ΟΠ ΘοΣ- 
βΟΪΠ6θ8, "ῬΘΙΒΟΠΆΙΠΥ 1 ἢᾶνΘ ΠΟῪ ΥΟΓΥ͂ 1010 1πίογοβύ ἴῃ Ὀθίμρ᾽ 80] ἕο ργοάτποθ 
Ἰτοργθββίοηϑθ, 1 ἔμβοβο ἀϊβραΐουβ: βᾶνθ ὯῸ ΔΗΧΙΘΟΥ ἰο βαῖῃ σἹούουἶθθ, ΟΣ ἴο 

ΔΒΡΟ ΒΗ 8 δυᾶίθποο 116 ποτ. [ πᾶγνθ, ΒΟΥΘΨΟΣ, ἃ ΥΘΤΣΥ͂ Βύσομρ, Ἰηΐογοϑῦ ἴῃ 

ΘΟΕ ποῖτρ' ΤΥ 861 τ ηδὲ ἰΒ ἔσθ ἴῃ [818 ρτϑαῦ Βα ]θοῦ : ΤΑΥ͂ ΘΑΡΘΤΏΘΕΒ ἕο 001- 
ΨἱΏ09 γοὰ οδῃ ὮΘ ἰο π|θ ΠΟΥ ΟΠΪΥ ἃ ΒΘΟΟΠΑΘΙῪ ταδύοχ.᾿ 
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ζω. ζω. ἐν ; 

λιποῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ἢ αὐτὸφοῦτο θάνατος, 
ἰοὺ » 39 Ν ων ’ ᾽ 9. 3 , 90 Ν ψυχῆς ὄλεθρος, ἐπεὶ σῶμά γ᾽ ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν 

παύεται. ἄρα ἀλλ᾽ ἣ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, 
ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι; Ἐυνωμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι 
» ’ 4 μ ’ ᾽ν μ ’ ἄμφω. ἸΠότερον οὖν, ἐφη, πόντας τοὺς ἔμπροσθεν λόγους 

9 3 ὃ , θ 4 ᾿ . Ἁ δ᾽ ΝΑ Ἁ 5. 9 οὐκ ἀποδέχεσθε, ἣ τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὗ; Τοὺς μέν, ἐφά- 
᾿ ,Ψ , 4 - σ . » “ ΝΡ την, τοὺς δ᾽ οὗ. Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ ἐκείνου τοῦ λόγου 

ΨΥ λέγετε, ἐν ᾧ ἔφαμεν τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι, καὶ, 
τούτου οὕτως ἔχοντος, ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλοθί πον πρό- 

ες: "ἡ 4 Ἁ , Ν 3 ἰφὶ , 9 ὃ τερον ἡμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, πρὶν ἐν τῷ σώματι ἐνδε- 
΄“ » ων 

θῆναι; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη ὁ Κέβης, καὶ τότε θαυμαστῶς ὡς 
9 ’ ε 5» 3 ΄ δ οὶ 9 , ε 9 Ἁ ’ Ἁ ἐπείσθην ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ. καὶ 

’ » ε ’ .- 9.ϑ ν μή δ ’ λ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω, καὶ πάνν ἂν 
, Γἦ , , Ψ ,κ)Ὺὸ» δ θαυμάζοιμι, εἴ μοι περί γε τούτου ἄλλο ποτὲ δόξειεν. καὶ 

ὁ Σωκράτης, ᾿Αλλ᾽ ἀνάγκη σοι, ἔφη, ὦ ξένε Θηβαῖε, ἄλλα 
δόξαι, ἐάνπερ μείνῃ ἥδε ἡ οἴησις, τὸ ἁρμονίαν μὲν εἶναι 
ξύνθετον πρᾶγμα, ψυχὴν δὲ ἁρμονίαν τινὰ ἐκ τῶν κατὰ 

Ἃ “ 3 , “Ὰ 3 ’ 3 ’ τὸ σῶμα ἐντεταμένων ξυγκεῖσθαι. οὐ γάρ πον ἀποδέξει 
Ἔ γεσαντοῦ λέγοντος, ὡς πρότερον ἦν ἁρμονία ξυγκειμένη, 

πρὶν ἐκεῖνα εἶναι ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν ξυντεθῆναι: ἣ ἀπο- 
δέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Αἰσθάνει οὖν, ἢ δ᾽ 
΄ ν ἰφὶ ’ », ’ σ ἰοὺ Ά 4 Ν 

ὅς, ὅτι ταῦτά σοι ξυμβαίνει λέγειν, ὅταν φῇς μὲν εἶναι τὴν 

92 Α. (8.) ἐμμένω ὡς οὐδενὲ λόγῳ] Β61]. ἄλλῳ, “1 δίβοτθ ἕο 1 81 
ἄἂο ἴο πο οἶμον δυρυτηθαΐ. 

Β, (4.) ταῦτά σοι ξυμβαίνει λέγειν] “Ὑμαὺ ἰδ (86 Ἰορίοαὶ σϑβυϊ οὗ 
ὙΟῪΣ τϑαβουτρ',᾽ ΥἱΖ., ψμδῦ Ἰτατοῖαβ μδα ΘΟ οδβοα ἴο Ὀθ 14186, ὑμαῦ ΒΔΥΤΔΟΕΥ͂ 

ὙνΔ8 ῬΓΙΟΣ ο [89 6]ομηθηΐβ ουὖ οὗ ψΆΪΟῈ 1 σψὰ8 οοπβαϊ θα, ὑμαῦ 18, οχὶδίθα 
Ὀοίοσο 1ὑ οχίβύθα, τυ ἢ 18 αρβυσὰ, ΤΆ οἱ ἘΙ ἴοπΒ τοδὰ οὐ τωῦτα, ἰο “ὨΪΟᾺ 

Η. Βοβιηιίάξ ρχοροβϑᾶ ἕο γσϑίιχῃ, 80 88 ἕο σοδὰ οὐ ταὐτά, σπιϊῃ [86 βθῆβο: “Ὅο 
γοὰ Ρδγοθῖνθ ὑμδῦ γοὺ δάνδποο οὐπέγααισίογ ῬΥΟΡΟΒΙΟΏΒ, ΒΘΩ γοὰ ΒαΥ, οἷο. 

ἼΠΟΙΘ 18 ΠΟ σϑᾶϑοι ἴοσ ἀθρασίΐπρ ἔτοτα ἐμ τϑδάϊπρ οὗ (89 ΜΗ͂Ν., [89 ᾿πβοσίοι 
οὗ οὐ Ὀοὶπρ' [λ6 Θομβθαθθῃοθ οὗ ἃ ταϊβαπἀθσβίδηΐηρ ὁπ (μ 9 φῬᾶσύ οὗ ἐδθ ΘΑΥΙΥ͂ 

Ἑαϊο".------(6.) ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων] ἰ.6., Ἔτοτα [86 Θ]οτλοηΐβ οὗ ἐμ9 θοὰν 
ποῦ γοῦ ογρβηίβαα.-----(7.) τοιοῦτον ἐστιν ὃ ἀπεικάζει.] 'ΤᾺΘ Θοτητηοι 
τοδάϊπρ; 15. ᾧ, Βαὲ βονοχαὶ ΜΆ8., αῃᾷ διθοπρ [ποθ ἐμ Βοάᾶ]. (πὶ ἢχϑὲ μαμὰ), 
εἶνοβ ὁ, ψ Ἀῖοὰ Αϑὸ ρχθέοσβ, ψτ [Π6 Β6Π80, “ ΕῸΣ ἴῃ [μαὺ ο486 ΒΔΥΤΛΟΠΥ͂ 8 ποῦ 

Ο 

«ἀγρωηιοηξ 

ΙΝ. 

Ἐσοίαϊΐαζίοιυ οὗὨ 

{86 Ὠγροίδο- 

8518 ἰῷ [80 

50] ἰβ 8 

(ΘΟΥΡΟΓΘΆ]) 

ἩΔΥΙΩΟΏΨ, 

δ ἃ ἀθτηο- 

Βίχαϊίοι [Ππ81 

ὧς 18 ἃ Ρσίῃ- 

αἶρ!ὶθ, οὶ ἃ 

ΤΟΒΌΪ οὗ οἵ- 

ἐϑηϊϑαίίοῃ. 

195. Βροοδῦβθ 

[86 ΒΥΡοῖθ- 

8ὶβ οὗ 18 

β00] 8ἃ8 8 

ἩΙΙΩΟΏΥ 

ποῦ Ὅδ6 

ἱηοοπδίδίοηξ 

τὰ 1Ὲ6 δἅ- 

ταϊτἰοὰ ἀοο- 

ἐγχίμῃο οὗ Εδθ- 

Τα ἰίβοθῃςθ, 

ψίο ἴῃς 

γοϊνοὰ Ῥ.γθ- 

οχίβίθῃοθ. 



τον κε τὶ τ δος 

του ἐξύδαρτι ες τσὶ τ πο τοττς πα ἀξ οον τρρ ἠνοο 

«γριημομέ 

ΤΡ. 

983 ῬΙΑΤΟΝΊΘ 

΄Ν, 4 

ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπου εἶδός τε καὶ σῶμα ἀφικέ- 
4 3 ΓΞ} ’ 9 “Ὰ 4. ΝΥ 

σθαι, εἶναι δ᾽ αὐτὴν ξυγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων ; 

οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ σοι τοιοῦτόν ἐστιν ὃ ἀπεικάζεις, 
ἀλλὰ πρότερον καὶ ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ καὶ οἵ φθόγγοι 

»Ὄ ’ 

ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντες γίγνονται, τελευταῖον δὲ πάντων 
4 

ξυνίσταται ἡ ἁρμονία καὶ πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν 
΄Νῃ ἴων ἮΝ 

σοι ὁ λόγος ἐκείνῳ πῶς ξυνάσεται; Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Σιμ- 
᾽ Γἦ 

μίας. Καὶ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, πρέπει γε εἴπερ τῳ ἄλλῳ λόγῳ 
“4 4 κι . ε ᾿ ͵ , Ψ ε 

ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. Πρέπει γάρ, ἐφη ὁ 
9 

Σιμμίας. Οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὶ οὐ ξυνῳδός, σλλ᾽ ὅρα: 5 ( 
πότερον αἱρεῖ τῶν λόγων, τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι 

ἢ ψνχὴν ἁρμονίαν ; Πολὺ μᾶλλον, ἔφη, ἐκεῖνον, ὦ Σώ- 
κρατες. ὅδε μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνευ ἀποδείξεως μετὰ 

εἰκότος τινὸς καὶ εὐπρεπείας, ὅθεν καὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ 
9 ’ 9 "ἢ ΄Ν ν ῪΝᾺ 9 ᾽ Ἁ 9 ’ ἀνθρώποις: ἐγὼ δὲ τοῖς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις 

᾽ ’ ’ ἐν 9 ’ -ἣ ν 9 

ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα οὖσιν ἀλαζόσι, καὶ ἄν τις αὖ- 
Ά Α ’ εν ’ 9 ΝᾺ Ἁ 9 

τοὺς μὴ φυλάττηται, εὖ μάλα ἐξαπατῶσι, καὶ ἐν γεωμε- 
, ΙΗ Ὶ ἴω. ν ν ε Ά " ἴω 9 ’ 

τρίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ὁ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσεως 

ΒΌΟΝ 88 γοὰ σοργοβουὺ ἰδ. [ὉσΣ ἰπθη 1 τψουϊὰ Ὁθ 4 ργέογέ, θυΐ Βδυτηοτν 18 

ΟΠ ΘΒΒΘΑ]Υ ὦ ψοδίογίογἑ, “ ἴου [Ὧ9 Ιγυθ, δπὰ (89 βίσηρβ, δῃὰ (86 ἴοπϑβ ἢγβί 
οσιβύ, ὈΘΙ Πρ; 88 γϑὺ ὉΠΠΔΥΤηΟὨΪΕΘά, δη 88 {ΠΗ Ἰαβὺ τϑβα]ᾧ οὗ 811 ἃυῖβθβ ΗἩΔΥΤΩΟΏΥ, 

ΨΈΙΟΝ ἀραΐη 18 [89 Βθγχϑὺ [ο ῬοσβΒῃ.᾽ Α βἰ παῖ ]ὰν 86 οὗ ἀπεικάζίω οδοΌΓΒ ἴπ 
σαν. 221 Ο., οἷος γὰρ ᾿Αχιλλεὺς ἐγένετο, ἀπεικάσειεν ἄν τις καὶ 
Βρασίδαν. 

Ο, (8.)᾽ πῶς ἕυνάσεται] Οὐπιραγο ἃ βἰμλ]αν Ρ]ΔΥ οὗ ψοτὰβ ἱπ προσά- 
δειν, 86 Ε. ἐκείνῳ, νἱΖ., [μ δοοθρίοα οοποϊαδίομ τορασζάϊμπρ Ῥτθ-θχίβίβῃμοθ.. 

Ὁ. (1.) μετὰ εἰκότος τινὸς καὶ εὐπρεπείας) Α Βίτα]ΑὉ᾽ Θοτα δἰ παίϊοπ ο0- 
ΟὟΙΒ 'ῃ ΕΓ γάτα. 806 Εἰ. τὸ εἰκός ἰδ ἀαδοᾶ, τοι ἢκο δόξα, ἰπ ΤὨμεοέ. 162 Ἐ",, 
Ῥμεράτ. 267 Α., 272 Ἐ. εὐπρέπεια 18 Βἰτα ] τ] υδοὰ ἴῃ ΤὨυογά. 111.11, 38. 1Π 
Θ΄ ]θῃ, νο]. . Ρ 290, πεθαν ἃ ἐπιχειρήματα, [π6 ὙΘΔΡοΙΒ οὗ σοῴισται απὰ 
ῥήτορες, ἀτϑ ορροθοὰ ἰο ἐπεστημονικὰ καὶ ἀποδεικτικά, [ΒΘ τΘΑρΡΟΙΒ 
οὗ φιλόσοφοι.-------(8.) ξύνοιδα οὖσιν ἀλάζοσιν] ἀλάξων 18 ὁπθ ψῈο ργτο- 
ἔδ8868 τηοτο μ8ῃ 86 ουρῃύ, [Π9 ορροβῖΐο οὗ εἴρων, οὁπ6 ΨῊΟ Ῥχοὔδβββθβ 1685 ἐπ δῃ 
89 τηῖρμύ, (Οὗ Χοπ. Ογσ. 1. 2, 12) Ἠδποθ ἀλαζονεία 18 ἐδ ΒΡΘοἷ4) 
ομαγδοξοσ 5816 οὗ [μ6 Βορμῖβέβ ; εἰρωνεία οὗ Βοοχαίεβ 88 ἐμεὶν ΘΧΡΟΘῸΡ. ΟὌΒοσνθ 
ξύνοιδα, τιοῦ, Ὦθτα, οὗὨ ΘοΠΒοΟϊΟΌΒΠ ΒΒ ΤΘΡΆΓΤΑΙΠρ᾽ ΟἹ Θ᾽ Β 5861, Ὀαΐ, 858 ἰπ Οὐπν. 198 
Ε.., οὗἁ ἔλχῃλ]αν δοαυδίπίδηοθ σορασαϊηρ ΟΠ 618. 

")) 



ῬΗΖΡΟ. [{ν. 98. 99 

καὶ μαθήσεως λόγος δὲ ὑποθέσεως ἀξίας ἀποδέξασθαι 
» 9 ’ ’ ψ ε “ 4 ε ᾿ Ά εἴρηται. ἐρρήθη γάρ που οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ 

πρὶν εἰς σῶμα ἀφικέσθαι, ὥσπερ αὐτῆς ἔστιν ἡ οὐσία 
ἍΡ Ἁ 9 ’ ᾿ ᾿ΛΜδν᾽ 9.» δ᾽ ’ Ἐ; ἔχουσα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. ἐγὼ δὲ ταύτην, 
ὡς ἐμαυτὸν πείθω, ἱκανῶς τε καὶ ὀρθῶς ἀποδέδεγμαι.. 
ἀνάγκη οὖν μοι, ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαντοῦ μήτε 
ἄλλου ἀποδέχεσθαι λέγοντος ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία. 

ΧΙΠΠ. Τί δέ, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Σιμμία, τῇδε; δοκεῖ σοι ἀρ- 35. Βθοδαβο 
, ἃ«(» Α , ᾽ὕ ᾿ » Ἡδτοην δα- 

μονίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ συνθέσει προσήκειν ἄλλως πως ἔχειν τηϊιβ οἵ ἄδ.- 
ΑΔ 9 κα ν» 53. 8 4 ΄, . 3 “ 5ΦΑ ρτ6685, Ὀυϊ 98 ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ ἐξ ὧν ἂν ξυγκέηται; Οὐδαμῶς. Οὐδὲ τον ἀλσαῖ ας 

»ὉᾳἭἍ ε 9 3 [4 . 2) ἃ μὴν ποιεῖν τι, ὡς ἐγῴμαι, οὐδέ τι πάσχειν ἄλλο᾽ παρ᾽ ἃ ἂν 456 τῦοι ἃ 
ΕῚ ω “4, “᾿ᾷὰωἌἊ ᾽ “-- , 4 Ψ ς ΡῈ ᾿ 80] 85 8ῃ- 

ἐκεῖνα ἢ ποιῇ ἢ πάσχῃ; Ἐξυνέφη. Οὐκ ἄρα ἡγεῖσθαί γε οιμει. 
’ ,«Ε ’ ’ 3 μὰ Δ Ὁ 9 ϑν 

προσήκει ἁρμονίαν τούτων ἐξ ὧν ἂν ξυντεθῇ, ἀλλ᾽ ἔπε- 

σθαι. Ἐξννεδόκει. Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία γε ἁρμονία 
κινηθῆναι ἣ φθέγξασθαι ἤ τι ἄλλο ἐναντιωθῆναι τοῖς 
αὑτῆς μέρεσιν. Πολλοῦ μέντοι, ἔφη. Τί δέ; οὐχ οὕτως 
ἁρμονία πέφυκεν εἷναι ἑκάστη ἁρμονία, ὡς ἂν ἁρμοσθῇ; 

Β Οὐ μανθάνω, ἔφη. Ἢ οὐχί, ἦ δ᾽ ὅς, ἂν μὲν μᾶλλον ἀρ- 

Ἐ. (6.) τέ δέ͵, ὦ Σιμμία, τῆδε; ] τήῆδεϊ 18 ὮΘΙΘ ΠΘΑΥΙΥ θαυϊνα!οπὺ ἴο τόδε, 
. ὙΥ καὶ Ε8Α]] ψ6 88 1 τοζαγὰ (0 (18 ροϊπῦ Ῥ’ ΟἿ, ὅρα δὲ καὶ τῇδε, ὅτι κιτ. λ, 

ἀπ 79 Β. 

98 Α. (8.) οὐκ ἄρα ἡγεῖσθαί γε] “ Ἠδτταοπν, ἴπ γοὺν ἀοβηϊξίου οὗ 1, 
18. ΟἿΪΥ ἃ σϑϑ]ξ οοπαϊ]οηθα ὈΥ οοτύδίῃ Θοηδέϊαθπί δηὐθοθάθηθ: {818 Μ01}1 πού 

ΘΏΒΥΟΣ {89 ΤΟαυ Το ηἐβ οὗ [86 0886, ἔοτ [86 Βο0] ἰῃ {818 οα80 ψουϊἹὰ Ὀ6 ποῦ [89 

1θδᾶοσ, Ὀυΐ {86 Ζ0]]Οτοσ." 

Β. (1) ἂν μὲν μᾶλλον ἁρμοσθη) “ΤΡ (λ6 δἀὐαβέτησπί 18. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ 
ἔο ἃ σιθαῖοσ οχίθαὐ ἐμδπ ἴῃ οὗμοσ ἱπβίθῃοθϑ, ἐμθη, οα ἐμ6 απάοτβίδπαίπρ ἰμαύ 
10 18 ῬΟΒΒΙ]6 ὑμαῦ Βυ ἢ 18 [86 ο886, οι] ποῦ [8.6 ὨΔΥΤΏΟΠΥ ὮὈΘ 8180 ἴο ἃ στϑαΐθυ 

οσχίοπί, δηα ἴῃ Ε]]ΟῚ τθάβθαγθ 8180 [}ἢ βῃμοσί, ἀοϑβ ποὺ ΠΆΣΤΩΟΠΥ 1π ὑμδαΐ ΟΆ80 

Θατοϊῦ οὗ ἀορτοοβ Βαΐύ 818 ΜῈ] πού δυΐί, Ῥϑοϑιδο γγχὸ οδῃηποὺ ΒΑΥ ἰμδῦ 09 

ΒΟ] 18 ΙΏΟΙΘ 8 800] ἐμ διηοίμο. εἴπερ Ξε δίφιίδη4, ἃ8. ἴἰπ 61 Β., 94 Α,, 

107 Ο. ΤΟ οουρ!ίπρ οὗ μᾶλλον καὶ πλείων ἴῃ [6 ΔΡΟΔΟΒΙ͂Β 1 15 δχριαἰποᾶ ᾿γ 

{86 οἰτουχαβίαηιοθ ἐδαΐ 10 18 ῬΟΒΒ1]Θ ἰο ΒΑΥ. δϑοραγαΐζεοῖψ, μᾶλλόν ἐστι, διὰ ἀρδῖπι, 

πλείων ἐστί, (ΓΕ, ῬΆΙΘΡ. 41 Ε,, τ μᾶλλον καὶ τίς σφοδροτέρα 
(ἡδονή); (6.) μᾶλλον ἑτέραν ἑτέρας] Ἠοΐπάοτῇ που] ο᾽οοῦ (86 βγβὲ 
μάλλον, Ῥαΐ ἱπ ἐμο86 βουτὶᾶ Ἰορῖοϑὶ ψυθβιηρΒ [89 ]δηρυλρθ οὗ Ῥ]αΐο 18 βίσαϊ θα 

ο στοαῦ ἰηὐοηβιύν, οἵ, 78 Ὁ. Ἐοραχάϊηρ [86 γϑδβομίηβ, ΘΟΙΏΡΑΣΘ ΟΥΡΘῺ Ὁ. 



«Ἀγγσωηιοηὲ 

Μογϑουοσ, 

Ἱ τς δοαὶ 

ὝΘΙΘ ΒΙΏΡΙΥ 

ἃ ΠΔΥΤΩΟΏΥ, 

γψίοθ οουἹὰ 

ποὺ ὯΘ Ῥζθ- 

ἀϊοδίθαὰ ζο- 

ξατάϊηρ ἰΐ, 
δοοΐπῷ πμδὶ 

ΒΆΣΤΩΟΣΥ͂ 

οοα]ᾶ ποί Ὀ6- 

ΘΟΙΏΘ ἀἰβῃ 8 - 

ΤΟΥ, ϑδηὰ 

8411] Ββο]8 

γγοῦ ἃ ὍΘ 

θαυ ν ὯδΓ- 

τοορΐοιϑ. 

100 ΡΙΙΑΤΟΝΙΒ 

“Ἂ ΔΛ,» »Ν , ν 9 , ἰφὶ , μοσθῇ καὶ ἐπὶ πλέον, εἴπερ ἐνδέχεται τοῦτο γίγνεσθαι, 
΄ὉΝ ’ ε ’ » Α ’ 9 4 ’ Ν 

μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ δ᾽ ἧττόν τε καὶ 
2» 4 ἐπ᾽ ἔλαττον, ἧττόν τε καὶ ἐλάττων; Πάνυ γε. Ἦ οὖν ἔστι 

τοῦτο περὶ ψυχήν, ὦστε καὶ κατὰ τὸ σμικρότατον μᾶλλον 
ἐέἐέ », εἐέ » ὌΝ 353.ϑΝ, ’ δ ΄ὰ Ὧι 9" 3» 

ἑτέραν ἑτέρας ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ᾿ ἐλαττον 
ΛΑ Δ Ν᾿ “ 4 ’ ὑδ᾽ ε “ » καὶ ἥττον αὐτὸ τοῦτο εἶναι, ψυχήν; Οὐὸ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 
’ ’ 4 Ν ’ , ᾽ν ε ἃ ἰφὶ 

Φέρε δή, ἔφη, πρὸς Διός: λέγεται ψυχὴ ἡ μὲν νοῦν τε 
» 93 ᾿ 4 9 θ ’ ε δὲ ᾿, ’ . ἔχειν και ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγαθή, ἡ ὃὲ αἀνοιᾶν τε καὶ μο- 

4 Ων ’ ν ῳ 3 “ Ὡ 3 χθηρίαν καὶ εἶναι κακή; καὶ ταῦτα ἀληθῶς λέγεται; ᾿Αλη- 

θῶς μέντοι. Τῶν οὖν θεμένων ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι, τί 
τις φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι ἐν ταῖς ψυχαῖς, τήν τε ἀρετὴν 
καὶ τὴν κακίαν ; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινα ἄλλην καὶ 
ἀναρμοστίαν ; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, τὴν ἀγαθήν, καὶ 
3 3 ε “«ε ’ Ψ, Ξ, ε , Ἁ δὲ 9. 9 
ἔχειν ἐν αυτῃ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, τὴν ὃὲ ἀνάρ- 

5,.»,2 Φ Ν 3 » 3 εἐκ᾿ἊΝ 3 μοστον αὑτὴν τε εἰναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὐτῇ ἄλλην; Οὐκ 
» - Ξν » ε Σ ’ [1 ΟἿ δηλ δὲ φ ἔχω ἔγωγε, ἔφη ὁ Σιμμίας, εἰπεῖν’ δῆλον δὲ ὅτι τοιαῦτ. 
ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑποθέμενος. ᾿Αλλὰ προωμολόγη- 
ται, ἔφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν 

Ἂ 4 . φὶ δ᾽ » νι ε λ , δὲ σι ψυχῆς εἰναι τοῦτο ὃ ἔστι τὸ ὁμολόγημα, μηδὲν μᾶλλον 
δ᾽ ἐπὶ λέ δὲ ἢ δ᾽ ἐπ ἔλ ες » ε » μηὸ ἐπὶ πλέον μηὸὲ ἧττον μηὸ ἐπ᾽ ἐλαττον ἑτέραν ἑτέ- 

ρας ἁρμονίαν ἁρμονίας εἶναι. ἦ γάρ; Πάνν γε. Τὴν δέ 
δὲν μᾶλλ δὲ ἢ (αν οὗ 7τε μᾶλλ γε μηὸὲέν μᾶλλον μηδὲ ἥττον ἁρμονίαν οὔσαν μήτε μᾶλλον 

Ο618. 11 7, οὐκ ἔστι ψεῦσμα ψεύσματος μᾶλλον ψεῦσμα. -----(Β.) πρὸς Διο:} 
ΤᾺΙΒ ΔΡΡ6 81 ἱπάϊοαῦθβ ἐμ ἱτηροχίδμοθ οὗ (89 νἱϑνν ΒΙΟᾺ 18 ἀροαυὺ ἰο Ὀ6 ᾿πίτο- 
ἀυοθᾶ, τοραγαϊηρ [89 ΔΌΒυΤαΙΥ οὗ οοπβί ἀοτίηρ; Ψιτίαθ ἀπ ὙΊΟΘ 88 [6 ΒΔΤΤΩΟΩΥ 
ὉΠ αἸΒΏΔΥΤΩΟΠΥ οὗὨ [9 Βο0], 1 ΘΥΟΙΥ͂ ΒοᾺ] 18 Ὺ 18 παίξέίνθ Ὁπομδηρθ8}}]0 
ΘΒΒΘΠῸΘ ἀθῇΗη4}}]6 88 ἃ ἈΔΙΤΠΟΩΥ. ΕἸὙΘΣῪ ΒΟᾺ], Ὀθΐηρ' ἃ ΒΒΙΤΊΟΠΥ, οδῃ ΠΘΥΘΣ 
δατηῖξ ἀναρμοστία, ΟΥ Υἱίοθ, ἰο ὈΘ ργϑαϊοδίβα οοποοτηΐηρ ἰὉ (94 Α.), ψΈΪΟΝ, 
ΒΟΎΘΡΟΣ, 18 δραϊηβῦ Θχρϑυίθποθ, πὰ δρδθυσα. (ΗΔΙΤΛΟΙΥ ΤΩΔῪ ἰμοσθίοσθ Ὀ6 8 
αυδιῦν, Ὀαΐ 1ὖ οαπποῦ Ὀ6 [86 Θββθῃοθ οὗ δ 8βοι].) 

Ο. (8.) τέ τες φήσει) “ὙὙΒαῦ δοοοχηύ “111 Δ ΠΥ ὁὴ9 οὗ [ο88 ψῇο ἀθῆπο 
ΒΟῸᾺΪ 8ἃ8 ἃ ΒΒΤΤΗΟΠΥ͂ ΕἾΥΘ Οὗ [μ)980 Θχίβύβποθβ ἴῃ [Π6 βοι], πᾶτηθὶν, Ὑισίαθ δπὰ 
ὙἱοοΡ᾽ ὄντα ἰδ ὑο ὈΘ ἰαῖκθῃ ἴῃ οοππηθοίΐοη τ ἐν ταῖς ψυχαῖς. 

Ῥ. (2.) ἑτέραν ἑτέρας ϑϑΙτα!]6ν οοἸ]οοαίΐοη οὗ απίβροιϊβεῖο ττοσὰβ ἴῃ 
ΤΟ ----(3.) τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγημα] « Τμδξ οοποδδϑίοι αιηοαπέβ ἰο 
1818. Τὰ π9 οἰδιβο ΒΟ. ΦΟ]]ΟΒ, ϑοοχαΐοβ βυδδειϊςαξοβ ἔμπα ποχὰ ἅρμονια, 



Ἐ 
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μήτε ἧττον ἡρμόσθαι: ἔστιν οὕτως; Ἔστιν. Ἧ δὲ μή 
μᾶλλον μήθ᾽ ἧττον ἡρμοσμένη ἔστιν ὅ τι πλέον ἢ ἔλαττι 
ἁρμονίας μετέχει, ἦ τὸ ἴσον; Τὸ ἴσον. Οὐκοῦν ψυ) 
ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ τοῦτ 
ψυχή, ἐστίν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται; Ο 
τως. Τοῦτο δέ γε πεπονθυῖα οὐδὲν πλέον ἀναρμοστί 
οὐδὲ ἁρμονίας μετέχοι ἄν; Οὐ γὰρ οὖν. Τοῦτο δ᾽ αὖ π 
πονθυῖα ἄρ᾽ ἄν τι πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι ἑτέι 
ἑτέρας, εἴπερ ἡ μὲν κακία ἀναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ἅρμον 
εἴη; Οὐδὲν πλέον. Μᾶλλον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, κα’ 
τὸν ὀρθὸν λόγον κακίας οὐδεμία ψυχὴ μεθέξει, εἴπερ ἁ 
μονία ἐστίν: ἁρμονία γὰρ δήπου παντελῶς αὐτὸ τοῦ 
οὖσα, ἁρμονία, ἀναρμοστίας οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι. Οὐ μέ 
τοι. Οὐδέ γε δήπου ψυχή, οὖσα παντελῶς ψυχή, κακίο 
Πῶς γὰρ ἔκ γε τῶν προειρημένων ; Ἔκ τούτου ἄρα τ 
λόγου ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων ζώων ὁμοίως ἀγαῦ 
ἔσονται, εἴπερ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο,ψυχι 
εἶναι. Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Ἦ καὶ καλ' 
δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτω λέγεσθαι, καὶ πάσχειν ἂν ταῦτα 
λόγος, εἰ ὀρθὴ ἡ ὑπόθεσις ἦν, τὸ ψυχὴν ἁρμονίαν να 
Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 

ΧΙΠΠ. τίδέ; ἢ δ᾽ ὅς: τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντι 

τισι Βιπατοίαα βαϊᾷ τγαβ ἐμ Ἰορίοαὶ ϑααϊναϊοηξ οἵ ψυχή, δπὰ ἔμοτι 
ἤπινοῖνϑβ Ἀπ ἐπι ἃ οοπίταϊοίίοι.------(7.) ἡ δὲ μήτε μᾶλλον] ἐ.6., “δα ἐμ 
Ὅο ἄορτθεδ οἵ πιοσὸ διὰ 1δβδ, οσ τητιϑὲ ἐθιθγθ 06 πη οτταΐ ἐγ Ρ᾽ ἔστιν ὅστις 
ἦπι ἱπξοττοβαίίομιϑ (οἵ. ῬοΪ. ΥἹ. 602 Β.) τιμαί ἔστεν ὅς 18 ἴῃ αϑθττοδίίοιι, βο ἃ 
ἔστιν ὅ' τι ἰΒ ἕο Ὀ6 ἐγαπεϊαὐοᾶ 88 ἡΥιρριχε ἢ 

94. Α. (6) ψυχαὶ πάντων ζώων] ΤΆΘ φοπδοᾳυθποο οἵ ἐδ Ἐγροΐμε 
οἵ Βέπετοῖαϑ τοϊὰ Ὁ0 τιοῦ ΟΠΙΥ͂ ἐμι6 ΟΠ οτβέϊου. οἵ ἐδιο ἀϊδέϊποξίοτι Ὀϑένγοαπι 
τἰτίπουβ ἀπὰ ἔμ υἱοίοαδ, δαὐ 4180 Ῥούνγθοῖι ταδὶ δπᾶ ἐπι Ἰονγατ διηίτηβ!8.--- 
(1) εἴπερ ὁμοίως ψυχαὶ] “Τῇ, ἐμιδέ ἴδ ἕο 86, Βοα]8 ἃσο 811 δΕῖκο ροββοθβοὰ 
Ἐδΐ8 ΒΥ ἐλιοῖτ γοῖγ πδξατο, υἷξι, ἐμιδὺ ἐῈιοῦ ἀτο βουϊβ.᾽ εἴπερ τε: δἰφειίάρνει, 88 
938 Β., ποίο. 

8. (1) καὶ πάσχειν ἂν ταῦτα ὁ λόγο9] “ΤΈΘ δγρυπιοπὲ που] Ἰαπὰ 
ΒΌΘΝ. πὶ ππίοπαθ]ο ροαϊεἴοτι 88 ἐπ, ἐμὲ ὁτιο ΒΟ] ἴδ 88 χη ἢ 8. ΒΔΥΤΩΟΏΥ, οἱ 
Βοοὰ, ἴῃ τορατὰ ἰο υἱτίαθ, 88 ἀποίμοσ. ὙΤᾺΘ τϑαϑοηίῃηρ οἵ Βοογαίϑβ ἢ 



«Αγφωπιριὲ 
1γ. 

85. Βοοῦδο 
ϑε Ἡγροῖμο- 
εἰ ἰδ Ἰηδαδῖ- 
οἰδας ἴο αα- 
Ῥίαϊαι. το 
μοῖρ οἵ ἐμ 
δλθο; ἰἴδαφ- 
τοῦρὰ 48 ἐμ 
Βοαὶ 15 186 
οομιτοῖιεγ οἵ 
κι Ἰπδίτα-: 
πῦρος ἔνο 
Βοᾶν, απὰ ἰ5 
ἀμοτοίοτος 
πποτὸ ἕδη ἃ 
ατοοηγ. 

102 ῬΆΑΤΟ 

ἔσθ᾽ ὅ τι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἡ 
νιμον; Οὐκ ἔγωγε. Πότερον 
σῶμα πάθεσιν ἢ καὶ ἐναντιοι 
οἷον καύματος ἐνόντος καὶ δίι 
τὸ μὴ πίνειν, καὶ πείνης ἐνούση 
μυρία που ὁρῶμεν ἐναντιουμέ 
σῶμα: ἣ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 
ὦν τοῖς πρόσθεν μήποτ᾽ ἂν αὐτὶ 
τία ᾷδειν οἷς ἐπιτείνοιτο καὶ χο 
ὁτιοῦν πάθος πάσχοι ἐκεῖνα ἐξ 
σθαι ἐκείνοις καὶ οὔποτ᾽ ἂν ἡγ 
ἔφη: πῶς γὰρ οὔ; Τί οὖν; νῦν 
νεται ἐργαζομένη, ἡγεμονεύοι 

βάνδηοοδ ἐο δῃοέμος ροϊπὲ οἵ δέξδοϊ, εἰ 
λίπα, αι τιότο σβαὶὲ ατϊαίτρ ότι δἀαρία 
διὰ οδηπο ὀχμβυδὶ ἔδι6 πιοαπίηρ οἵἨ Ψε 
88 ἃ ῬΟΥ͂ΞΕ, ποέ οοπέτο!]οᾶ δαΐ οοπί το: 
Τρία δὐἀδιίοα [8 ομασαοίοτίβεϊο οἵ ἔδ 
ἱπηροχίδποθ ὑο φρόνησιν.-----(8.) ἐπὶ" 
ψυχήν, ἔδιο οἰδῦδο Ὀοίπρ; ὑσιάοσ {δι ἑπῆϊι 

Ὁ. (4) ἐναντία ᾷδειν οἷν ἐπιτείνο 
ἐπιτάσεσι καὶ ταῖς χαλάσε 
Ῥατο ἐν αὐτοῖς οἷν ἐτιμᾶσθε, ἴα Ῥοταοι 
οδιαταοίοτίβθϑ ἐδ ἑάίοπι 88 ἃ “ ἑθπιάθπογ 
“ΠΝ [Δι6 βοὺ] 8, 88. γοὺ Βδγ, 8 Βαυτποὶ 
ομμοστσῖβο ἐββῃ δοοοσάϊηρ 0 ἐπι ἑοπείοι 
τοοἀἠβοδέϊοτιβ οὗ ἐδι6 ρητίβ οἵ ἐμιο ἱπβέσι 
ἰαίοπιοπῦ ἴδ ἕοαπιὰ ἴῃ 98 Α., ἐμαὶ ἰδ ἰδ 
ἔχειν ἣ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχη, 
οὗ [80 ἵγτθ ἴ8 ἐβιβ 8 ῥαββῖνθ ἐμίηβ, 
Ἱποαρϑθῖο οὗ δχϑσέϊηρ, δτὶ δοίένο δπᾶ ἐπ 
παῖθαι ἐδ βοὺ] Ρ Οδπ ἐμαῦ ρσίποίρο δ αὶ 
ἀἰδίϊπιος ἔτοτα δπὰ ἱπάορουάοηΐ οὗ ἐμ 
οἰποὰ Ρ (186 τοαδοπιΐωβ Βθγθ 8 ρασέϊδ!} 

Ὁ. (1) ὀλέγου πάντα] Γη εοῖ! α 
δεῖν ὀλίγου μόνον. Οἱ, ὀλέγου ὅλον 
σέα] ἐδ., περὶ Ὀδυσσέως: οἵ. 19 Β. 
Ὑπΐβ ρορξῖο βρρϑδὶ ὑο ἔδιο ἐπϑέϊιοῦ οἵ 
Ἡσπιοτ, ἴ8 ἐτιἐσοάυοο ΗΘ 5 ὁΒβασβὸ οἵ 1 
βαρ οβῖοῦ ἐπιαὺ 1ὺ πσου]ὰ 86 ἀϊδίου!ε ἕο 
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Ὁ φησί τις αὐτὴν εἶναι, καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα 
παντὸς τοῦ βίου καὶ δεσπόζουσα πάντας τρόπους, τὰ 
χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, τά τε κ 

τὴν γυμναστικὴν καὶ τὴν ἰατρικήν, τὰ δὲ πραότερον, 
τὰ μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα, ταῖς ἐπιθυμίαις 
ὀργαῖς καὶ φόβοις ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι δικς 
γομένη; οἷόν που καὶ Ὅμηρος ἐν Ὀδυσσείᾳ πεποίη 
οὗ λέγει τὸν Ὀδυσσέα, 

Στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ" 
Ἑ Τέτλαθι δή, κραδίη: καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλ 

ἄρ᾽ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὡς ἅρμο 

αὐτῆς οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος 

Ῥοοὲ ἴπι {Π| δτιπιαῖα οὗ ῬΆΠΟΒΟΡΆΥ. βοογβίοβ τγῖβῆθβ (0 βῆεουν ἐμιαύ ἐξ ἐμ 5 
8. ΒΑΣΤΔΟΠΥ͂, του] ἑπρ᾽ ἔτοτα ΕΠ ῬΟΔΙΥ οτραηἰβαξίοη, ἐδ τουϑὲ νῸ 8 βτοαὶ 
τροτθ: ἐν 18 τοῦ ΟΠΙΥ ἘΠι6 ταιιβῖο, Λαΐ ΙΩΒ ΡΟΥΤΟΣ ονοτ ἐμ ἀϊθοουτείπρ « 
παυεῖο, 80 ἐμιαῦ ἐξ οδπὶ ϑνθτι Θομέτο! ἐμ ἐπδέτυπαθηξ ἵτι ὙΒΙο Βα ἴδ ἄτεοῃ!ν 
ιἀᾶτοδο ἱξ 88 δῃι ἰπίοτίου δ8 61} 88 ϑορᾶταίο θχίβίοποθ, ΤῊΪ8 Ἠδ ἢ]ὰΒ 
ὌΥ ἔπι ὁχαταρῖο οἵ ΤΠγ5868 οαἸποΐηρ; ἰδ δρίτίε πήβοη πτἠεμίπρ ἀπᾶου ἐμὸς 
οὗ ἐμ ἱπάϊρτίεῖθβ ἴῃ Ἀΐ8 οττι Ῥβῖδοϑ, ἀιιὰ Βο]ἀϊτιρ, Ηΐθ βηβοσ ἀπιᾶάθσ φαΣ 
8 Ετογμουπὰ ἐπ ἐμ Ἰϑαβῃ, ΤῊΘ δρίποββ οἵ ἐδ {ππιδέταίίοτι ἰ8 τῶοτο 
ΔΡΡατοπί ἴῃ ἔμο οτμοτίο ραβδασθ" (Οᾶγεβ. ΧΧ. 17) ἐπὶ βοῇ οχρσοβδῖο 
κραδίη δέ οἱ ἔνδον ὑλάκτει, πὰ τῷ δὲ μάλ᾽ ἐν πείση καὶ 
μένε τετληυῖα, ΤΈυΒ κραδίη ἐπι ἨοπιοΣ, φοπί το οὰ ΒΥ {86 νά οὗ ΤΠ] 
ϑοττοβροπιὰβ ἕο ἐμ θυμός οἵ ῬΙαίο, οοπίτο!]ϑὰ Ὁ ἐμο λόγος, οὐ Ἐς 
(Ουπιρατο Θαοπ’Β εἰαθοσαίο ἀϊβουβείοσι (46 Ἠίρροοτ. οὐ ῬΙαδ. ῬΙδοίεῖ, γι 
Ῥο 292.--808) οἵ Ἐπ ἀϊοίατα οὐ ΟὨτγβίρρειδ μΙδοίπρ᾽ ἐμ ἐπίο!]ϑοῦ ἐπὶ 801 
ἉΑτποπε οἶμον οὐδογυδέίομια 6 αϑίστηδ: ἐν Σκύθαις τε καὶ Γαλάται 
πολλοῖν ἄλλοιν βαρβάροις ἔθνεσιν, ὁ θυμὸς κρείττων τοῦ λογι 
παρ᾽ ἡμῖν δὲ ἐν τοῖς παισὶ καὶ τοῖς ἀπαιδεύτοις ἀνθρώποις. “Ὁμηρ 
ποῦτ' αὐτὸ ἐπιδεῖξαι βουλόμενος, Ἕκτορα μὲν καὶ ᾿Αχιλλέα -. 
Θυμῷ δουλεύοντας ὑποτίθεται νεανίσκους" Ὀδυσσέα δὲ κα. 
λυδάμαντα καὶ Νέστορα τῷ λογισμῷ κρατοῦντας τοῦ θυμ 
ῬἙδατέμοτ ΠΙυδέταξίου οἵ ἐπ βυιθήθοῦ πιυδὺ θ6 τοβοσυοὰ ἕοσ Νοίο Β. 

5. Τρῖο οπιοτίο βαβθαξο ἰ8 ἰη ογοθείη 88 Βείῃξ, οὶ οἴ λιοτ ἐπτο οοσδβίοτβ, φηοίφὰ ὈΥ͂ 
ῬοΙ. ΠΙ. 390 Ὁ. ἀπὰ ΤΥ͂. 441 Β, ἴπ βίο Ἰαβὲ μι επίαγεεθ: ἐνταῦθα γὰρ δὴ σαφὰ 
ἕτερον ἑτέρῳ (οτρατο οδονο, ἄλλη... . ἄλλῳ) ἐπιπλῆττον πεπι 
“Ὁμήῆρος τὸ ἀναλογισάμενον..... τῷ ἀλογίστως θυμουμένῳ. (τμο Η 
ζανουτίιο πτᾶᾶ ἔδο Ραδβᾶξο 1ὰ ΟΡ. οἱ Τὶ. 587, τοραγάιηβ ἐδ ἰδίαν οἵ Ίτέαδ, τοΐοττοάι 
αἴτορδ: Ῥτοίαβ. 840 Ὁ,. Ῥηαάτ. 572 Ο,,, οὶ. Π. 804 Ο,, ἀπ 1468. ΠΥ͂. Τ18 Ἐ, ΤῈ ἰ5 αοι 
αὶ ἰεχὶ ὉΥ Βοογαίοδ ἴῃ Χϑμορθοπ, Μαπι, Π. 1, 30.) 
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διαιεα θῶν, ἀλλ᾽ οὐχ οἷας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόζειν, καὶ 

ὕσης αὐτῆς πολὺ θειοτέρου τινὸς πράγματος ἢ καθ᾽ 

ρμονίαν; Νὴ Δία, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκ ἄρα, 

, ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ 

άναι εἶναι: οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, Ὁμήρῳ θείῳ ποιη- 9ὅ 

ἢ ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. Ἔχει οὕτως, 

ΧΙΔΥ͂. Εἶεν δή, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν 'Άρμο- 

ίας ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς ἵλεά πως, ὡς ἔοικε, μετρίως γέ- 
᾿νε: τί δὲ δὴ τὰ Κάδμου, ἔφη, ὦ Κέβης, πῶς ἱλασόμεθα 
αἱ τίνι λόγῳ; Σύ μοι δοκεῖς, ἔφη ὁ Κέβης, ἐξευρήσειν. 

ουτονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς τὴν ἁρμονίαν θαυμα- 

"τῶς μοι εἶπες ὡς παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος 

τε ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἴ τι ἕξει τις χρήσασθαι τῷ Β 

ὄγῳ αὐτοῦ: πάνυ οὖν μοι ἀτόπως ἔδοξεν εὐθὺς τὴν 

96 Α. (3.)) Εἶεν δὴ] Α ῬΙαγξα] ἀρρθαὶ ὑο Βιποποῖδβ υυμθέμιοσ Ηΐ8 ἕοσταϊ-: 
ΔὉ16 οὈ)οσέΐοῃι μ88 ποῦ Ῥθαπι τοταονοά, οσ, ἐπ τα γεμοϊομίοαὶ ψυΐδο, ννβοέμοτ μἰ8 
τνουτί!ο Ἠαττηοτιΐα, τγοσβμίρροᾶ ἐπ Ἐΐδ8 τιδέϊνο οἰἐγ οἔ Τμοθοβ, μδ8 ποῦ Ῥθθῦὶ 
τορι αἱοᾶ απὰ ἀϊεαττηοᾶ οὗ τ ἕοστοτβ, ΤΈΪΒ πιδίατα ΠΥ βαρμοδίβ ἘΠ τπθαι- 
οη οἵ ἐδ Ἰηπότοὰ, Ῥαΐ τῆοτο δειδέϊσ ἀτραπιοηῦ οὗὨ Οοδ 68, ἀπᾶθτ ἐμ πιϑπιο οὗ 
ἰβάχωυβ, Βυβραηὰ οὔ Ηαιτποπίβ, 88 ἐδι6 δέγοηψον ταθτηθοτ οἵ ἔμ μαΐγ. Ῥβοῖθτ 
Ὁταίοσ, δὰ ϑνθῃ ὙΥΣ ὐθη δοῖι, Βπιὰ ῥτοίουπᾶ ταθαπίηρϑ ἕπῃ ἐδ8 ταγἐμο]ορίοα. 
ΒΓΆΒΘΟΙΟΒΎ, βαρ 88 ἐδιί8, ἐμαέ, 88 ἔμ: ἀταιβοπ᾽Β ἐθϑέῃι ϑουγει ἘΥ Οβάτουϑ βργαηρ: 
Ῥ ἐπίο αττιθᾶ τθθη, ἐδιαῦ 61} ἃ Βρ πα Ὑ Πα ΘαοᾺ οἴδιοτ, βὸ μι ἀτρυσαθηίβ οὗ 
θθο8 ψγουϊὰ Ὀ6 ἕοαπᾶ αὖ τᾶς φῆι 680} οἰμοτ. ΤῊΪΒ [8 ρατοὶν ἑμποῖβα, 
ἃ μὲν 'Αρμονέαρ, ταιοῇι 88 1 βέτηρ!γ 'Αρμονία. ΟΥ, τὰ ὑμέτερα ἕοτ ὑμεῖς 
αΤαρε. 1. 648.Α. 

Β. (1) χρήσασθαι τῷ λόγῳ} Ἠδτθ, ἐο ἀίηροιο 47 ἀῃιοίμοτ᾽ 8 ἀτυταθαι, 
δι) ἕο τοβαξο 1ξ.-----(6.) μὴ μέγα χέγε! “Ὅ86 πιο ρτουὰ τνογὰ, 16βὲ βοσαθ 
᾿ϑοϊπιδίϊοι ἐἈΠΠΐτιβ οτι 8 Ῥαΐ ἐδ: τοαϑοπίπρ ἕο τουΐ. Οὐδ 68 μαὰ βαϊὰ ἐμαὶ 6 ϑ8β- 
ϑοὐοὰ ἐϊιαύ τγμδὺ Ἠο 96118 πο Οδάτπιιβ ἀγρυπιθπύ προ] βῆιασο ἐμ βδτηθ ἕαΐο δ ἐμὲ 
απιοὰ αῇτατ Ηἰδ νέο Ἡατταοπία. Βοογαύθβ ἀθοϊέπιοα ἐπῖ8 δαῤῥοτίπρ ἀποίϊοπ, 88 ἐῦ μΘ 
916 αὐ αἀυϊαίϊουι" τγαβ βββαπΈθα!ηγ ἃ τγοαϊκοπίτρ, ἐμίηρ, Θβρθοίδ!γη ἐμοτυοαξῃ οὗ 

5. βασκανία μαα Ὀδοη ἀετἰνοὰ ἕτοπι φάεσι καίνει» (θἰαγίης νεῖ. ἐδ δοῖ! σγο), δαὶ ἐμ 
ΔΗ βαρεθ (6.9. ἐπ Ατίδίοριαε8) ϑοπῆφαῖ ἐ{ ὙΠ} τῆι δυΐϊ ἐσπφειδ, {|κὸ ἐδαὶ οἵ ἃ Βοῖρϑηῦ 
αὐτίοατηρ ἐξ8 ὈΤΟΥ, δπὰ ἐμογθέογο 1π0 ἀετί νδείοη ἔτοτα βάσκω (.., βάζω, το υϑὲ δροῖϊε) 
ϑοτιρ ῬΓδίδγαβθι Ατοπβ ἐδ φασίουβ ἐγᾶροϑ οἵ ἐδ δαρδγβῃείου. ἴῃ ἀποίοπὲ ἸΠογϑέστο, τῶαν 86 
λδηιοποὰ ἐμ6 Ῥϑεβαβδ ἴῃ ῬΊΩΥ (ΗἾδε, ας, ΥἹΙ. 3) τοβατάϊηβ οοτίαίηι ἐδπη!ίοα 'ὰ λῦγας: 
φαταπι Ἰανιδαὐίονν Ἰα ετθατί ργοδαῖβ, αγοθοδηΐ Ἀσθογεβ, ϑαιογίαπίων Ἰηΐαηίδϑ,᾽ 80 ϑογυίαβ ἴῃ 
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πρώτην ἔφοδον οὐ δέξασθαι τοῦ σοῦ λόγου. ταὐτὰ δὴ οὐκ ϑοιε 

ἂν θαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον εἰ πάθοι. Ὦ 

ἀγαθέ, ἔφη ὃ Σωκράτης, μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῶν βα- 

σκανία περιτρέψῃ τὸν λόγον τὸν μέλλοντα λέγεσθαι. 

ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ θεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ Ομηρικῶς 
9 ν 39 ἢ» ᾿ 95 Ὑ Ά ’ ὦ δὲ ᾿ ἃ 

ἐγγὺς ἰόντες πειρώμεθα εἰ ἄρα τὶ λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ 

κεφάλαιον ὧν ζητεῖς: ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν 

ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀθάνατον οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ 
, 9 “Ἁ “ὋἝὋἪ'!' Ἁ ες ᾽ 9 μέλλων ἀποθανεῖσθαι, θαρρῶν τε καὶ ἡγούμενος ἀποθα- 

νὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν διαφερόντως ἣ εἰ ἐν ὄλλῳ βίῳ βιοὺς 
9 , ν, »,.,“ τ» ν 3λΛ2 , “ 
ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ἠλίθιον θάρρος θαρρήσει: 

ΔΛ ΟΣΛΝ 9 , ν 9 ’ »» 5 ε ᾿ Ἁ 

τὸ δὲ ἀποφαίνειν, ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν ἡ ψυχὴ καὶ θεο- 

ειδὲς καὶ ἣν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς ἀνθρώπους γενέσθαι, 
9 Ἁ ’ Ἁ ᾿ ω [4 3 , : Ἁ 

οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα μηνύειν ἀθανασίαν μὲν 
ήἠφ)͵Ὗρομ νυ Ν ’ 9 »», 9 ᾿ ν 4 ’ 

μή, ὅτι δὲ πολυχρόνιόν τέ ἐστι ψυχὴ καὶ ἣν που πρότερον 

ἀπ δηΐδροηϊδί, Ιηηρογίαηὐ ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘΘ οὗ μέγα λέγειν ἵπ 8. ΒΙΓΑΙ]ΑΥ ΒΘΏΒΘ 
ΔΙΘ ἴουπά ἴῃ Ηοτὰ. Οἀα. Χ ΧΤΙ. 287; Ἐπτ. Ηδτο. ΕἸΣ. 1244 ; οὗ, αἴδθὸ ΑὐἹϑίορἈ. 

Ἦδη. 83δ6.Ὁ. Αοοοχαϊπρ ἰο ΡΟ]. Υ. 461 Α., {μ6 πϑυηλθϑὶβ οὗ βομβΒς ψοχάβ, 

ὙΒΟΙΔΟΙ θοὰ ΤΟρΆΓαηρ ΟἸΘ᾽Β 8611, ΟΣ δοοορύοα ἔγοτα δμοίμοτ, ὙταΒ ἴπ [89 

Βασιὰβ οὐ Αἀταβίϑθα: οἵ, Τορρ, ΙΥ̓. 717 Ὁ -----(7. Ὁμηρικῶς ἐηγηὺς ἰόντες] 

“445 Ἡοριογ᾽8 δθγοθθ ὅο, ἀγαιοίη δοίαἠψ πῆ; ἐ.6., ποῦ 88 ἰόμωροι, ΒΚἰγταϊΐης 

ἔγοτα ἃ ἀἰβίδηοθ, θὰὺ ρτδρρ]ηρ, κὸ ὀγχεσέμωροι. ΤῈΘ Δ]1υβῖου 18 ἴο ΒΌΆΟΒ 

ῬΑΒΒΑΡῸΒ 88 11 ΤΥ͂,, 496, Υ. 611., ΥἹ. 148. οαρασθ Ῥο]. Χ. 610 Ο., ὁμόσε τῷ 
λόγῳ ἰέναι : Ἰιορα. ΥΙΠ. 880 Β., ἐγγύτατα ἰόντες, Ὁ μηρικῶς 18 ὙΔΟΙΘ 
ΒΔ π αὐοογαάϊπ το ΠΡΟ; ἰῦ 18 Θαυϊνα]οτξ ἰο ποορογάϊηφ 0 ἐ}6 Ηοριογ οὶ, ΤᾺΘ 

ἹΤ ἈΘΈΟΥ 18 ἸΔΣΡΈΙΪΥ ἄτανσι ἔγοσῃ ἃ Ὀδἰ{19 οσ βίϑρϑ : οἷ. ἔφοδος, περιτρέ ἐψη, ἐγγὺς 
ἐόντες. 

σ. (8) ἐν ἄλλῳ βώῳ βιούς] ἐ.6., Οἴδον ἔμδι ἐμ ῬΆΠοβορμίο, μι Ὰ 
δαχηϊ θα τηἴο ἐδ Ῥσϑβθποθ οὗ [89 ροᾶβ: Ὀθπθδίῃ ψ ]οἢ Κιπὰ οὗ 118 ἔμοσθ 

ὝΟΙΘ νΑΣ]ΟυΒ στα ο8 ὉΒΒΘΙΙΗρ; ἰηἴο ΟΣ νΑΧΟυΒ Ἑπξαγτ168 ἀΘΒοσ θα ἴῃ 82 Β. 
(4.) μὴ ἀνόητον] 1.6., σοῴον, μὴ Ὀοΐπρ ΟἸΟΒΘΙ. οοπποοίθα στ (δθ 

βυοοθοαίηρ, δαϊοοξῖνθδ.------(δ.) τὸ δὲ ἀποφαίνειν] “ΑΒ ἴον τὴῦ ῥτονίηρ, οἷο., 
ἐμῖ8, γοὰ, Ο ΟθΌ68, Βα 7, ἀ068 ποῦ ἈΣΠΘΙ 811 {8686 ὑγοοβ οὗ {86 βου} Β Ῥγοσορᾶ- 

ἐδνϑ ἔγοταῃ ἱμάιοδίίηρ, ποὺ Σῃἀθθα ἱτητηοχία αν, Ὀὰΐ ΒΤ ΡΙν ἐδ Ἰοηρ᾽ Θμἀσϑ 99 

Ψίγα. Ἐς. ΥἹΙ. 27: “Ουἱοαυϊὰ εὐγα πιογίδινην Ἰαπάαίαν, αἀἱοϊίαν Ταδοίπανὶ.᾽ ἨἩδηοο ἴῃ 

Ῥ]δυίυβ (Αβίη, 11. 4, 84), Ργαϊδοῦηδ, 88 ἃ ῬὈγοΐδοθ οὗ πηοάοδίυ ἴο ἀϊϑασιη Νοιηθϑίϑι [1ἰ ἰᾳ 
ΤΟΙΩΔΤΚΑΌΪΟ (μδ΄ πὸ {Γ866 οὗ [δ6 ποτὰ βασκαίνω ΟΟΘΌΓΒ ἰπ {η6 ΕἸΡΙο Ῥογίοα, πο 6 Ὁ 18. Δ} 

ἴο Ὅδ86 ἰουπηὰ ἴπ ἰμδ6 Τὐτίς ροτίοα, ἔοσ 186 Ερίχτγϑδῃιχ ΤΏ ΘΓ ἰΐ οΟΟΌΓΒ, Ἀϑοσὶμθοὰ ἰο Εγίηηδ, 8 

Ὡμπἀου τ Υ ϑρυτίουβ. 

Ρ 

[1.770 ὩΜΝΝ 

ἴο ῬΓΟΡΑΙΘ 

{π6 ὙΦΑΥ͂ [ΟΥ 

ἀοαϊης τὶ 

{86 οὐ͵οοίίοα 

οὗ Οθῦθ8. 



106 ῬΙΑΤΟΝΧΙΘ. 

Ψ 

ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ ἤδει τε καὶ ἔπραττε πόλλ᾽ οσττέ, 
3 953.Ν, νι 

ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ Ὁ 
΄ “ σ 

εἰς ἀνθρώπου σῶμα ἐλθεῖν ἀρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέθρου, ὥσπερ 
ΚᾺ ’ ἃ 

νόσος" καὶ ταλαυιπωρουμένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ζῴη και 

τελευτῶσά γε ἐν τῷ καλουμένῳ θανάτῳ ἀπολλύοιτο. δια- 
΄ » » 

φέρειν δὲ δὴ φὴς οὐδὲν, εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται εἰτε 
, , ν΄ ε ἴω ΄“ ’ 

πολλάκις, πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι: προσή- 
Ν “ θ 3 νι, 9. » » “ ν 5 ὃ , δ᾽ κειν γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μη 

ν Ρ ’ ε , Ρ 3 Ὄὦὄν 3 ΓΚ, 3 ἔχοντι λόγον διδόναι ὡς ἀθάνατόν ἐστι. τοιαῦτ᾽ ἀττα ἐσ- 
᾿ 

τίν, οἶμαι, ὦ Κέβης, ἃ λέγεις: καὶ ἐξεπίτηδες πολλάκις Ε 

ἀναλαμβάνω, ἵνα μή τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούλει, 
»“" ’ » ϑ 

προσθῇς ἢ ἀφέλῃς. καὶ ὁ Κέβης, ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἔγωγε ἐν 
τῷ παρόντι, ἔφη, οὔτ᾽ ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖναι δέομαι: 
» ν᾿ ΜᾺ Φ. ’ ᾿ 

στι δὲ ταῦτα ἃ λέγω. 

ΧΙΥ͂. Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν καὶ 

οὗ [89 βΒο]. ΟδΌΘΒ δᾶσγηϊβ ἐμαΐ ἔπθ86 θυ άθῃοθθ οὐ ἐμ6 αἱριιιν οὗ ἐμ βου 

ῬΤΟΥΘ Βοιηον δῦ οὗ [μαὺ ΒΊΟΝ 18 ΟἸαϊτηθα ἔοχ 1, θαΐ πού 8]]. 

Ὁ. (1.) ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον] “Τὸ νγὰβ ποῦ, Βοονθσ, ἐμ ΓΘ Ὁ ἃ 
Ὑ ὮΙ ΤΩΟΥΘ Ἱπητηοχίδὶ : ὩΔΥ, [16 γ ΥῪ δοὺ οὗ Ἰϑανίηρ ὑμαὺ βίαὐθ οὗ ρσθ- ϑχσ:βύθμποθ 

ὙὙ88Β ῬΘΙΔΡΒ ΟΠ]Υ ἃ βσβὺ βίϑρ ἰοσασαβ 18 ἀοϑίσαοίίου, Πκὸ ἃ ἀϊβθδβθ. (8.) 

ζ ((η] ΑἸ ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗ {86 ἐθημάθηου οὗ {86 Ορίαξινο ἴο ἈρῬΘδΡ 1π 88 “ οχδίϊο 
ΟὈΠαυδ,᾽ 848 ἴῃ 87 Ε'., ΟἼττη. 166 Εἰ., ῬοΪ. ΤΥ͂. 420 Ο. (6.) πρὸς ηε τὸ 
ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι δ 7αγ α8 οἱν ὑπατυϊάμαϊ ἀρργ δ] θη 810η.8 αγὸ ΟΜ ΟΥ̓ ΉΘΩ, 

Ῥδοδῖιθθ, ΒΟΟΠΟΣ οὐ ἰαίον, [πθ Ὀούττιθ οὗ Ὀθίηρ 1111 6 τοϑομθα ὉΥ Θ80} οὗ 8, 

ὙΒούμΘΣ [86 ργθδθηῦ 118 θ6 ὅο Θδ ἢ οὗ 5 ἐ}9 1α8ὺ ΟΥ6]0 ΟΥ τοῦ. 

ἘΝ. (7.) οὐ φαῦλον πρᾶγμα] “Νο Θοοταταοηρίδοθ βυθ᾽θοὺ 1ἴΒ ὑπαῦ ΒΟ Ὰ 
γοῦ βθοὶς ο ἱπνυοβεραίο: 10 ἱπσόῖνθβ [86 ψ1016 ααθδβέϊοι οὗ {86 ῥυϊποῖρ]θ οὗ 
Τονθ]ορτηθηῦ δπὰ Τθοαγ.᾽ ὅυϊᾶδβ απούοθβ ἐμ 6 ραββᾶρθ, Ὀὰΐ ᾿πδοουχαΐθ!υ οσωτίβ 
οὐ Ὀρίογθ φαῦλον. Ῥίοροηοθ 1,8. (111. θ8) τη οη8 1 88. πούθοσίην, ἐμαΐ 
ῬΙαῖο αϑοᾶ φαῦλος ἴπ [89 βθηθ8 οὗ ἁπλοῦς, ἱ.6., ποῦ τϑοοπᾶϊξο. 

96 Α. (δ6.) ἐγὼ γάρ, . . .. νέος ὦν] Τὸ μα8 Ῥθθη ἀοιδίοα ψπϑέμος 
ῬΙαΐο 18 Ἡθ.6 βρϑδκίηρ; ᾿ϊδέογιοαϊῳ οὗ στϑδῦ σὰ8 ἐμ 9 θχρϑγίθῃοθ οὗ βοογαῦθβ, ΟΥ 
ΘΧΡσθϑδίηρ ἀγαγριαίοαϊδ ὉΥ [.6 τηουδῃ οὗ οογαῦθβ Ὠ18 οὐσιι Ἰπαϊνυλ] ΟΧροσι- 
Θπ00. Κὶ. Ἐ᾿, Ἡουτδημι ῬΤΟΠΟΌΠΟΘΒ ἴῸΣ {π6 Ἰαύίοσ υἱον, αἀτοίο (ΝἼ1]. Ρ. δ74) 
ἴοσ [86 βτϑύ. ΤῈ Ῥδίδηοθ οὗ ΘυἹάθμοθ 18 ἴπ ἔδνουσ οὗ ἐμ Ἀϊβίοσυιοαὶ νυἱονν." 

4 ΤῊ Ρ͵ΤΘ- ΘΙ ΪΏΘΠΟΘ δδβίρηοα ὉΚ βοογαίοϑ [0 ΕΠΏ1.Β 8 ποῖ ἱποοηπβίϑίθης τὶ [6 ΤΟΡΤΘΒΘΗ- 

δύο ἤοτο ρίνοῃ οὗ δ ἢανίηρ γί τηϑδᾶθ ἃ σόυαρα οὗ ἱηνοβι σαϊΐοη διηοηρ ἴῃ6 Ῥηγδίσαδὶ 

Βγβίθιβ, 811 οὗ πο ἢ Ὧ6 ἕουπῃᾶ τγδηϊηρ. Μογχϑουοῦ, {π6 τοργοδοπίδιοη οὗ βοογείθβ ἱῃ ἐπθ 
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πρὸς ἑαυτόν τι σκεψάμενος, Οὐ φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, « 
Κέβης, ζητεῖς. ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶ 

96 τὴν αἰτίαν διαπραγματεύσασθαι. ἐγὼ οὖν σοι δίειμι περ 
αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά γ᾽ ἐμὰ πάθη" ἔπειτα ἄν τί σοι χρή 
σιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὸς τὴν πειθὼ περὶ ὧν λέ 
γεις χρήσει. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, βούλομαί γι 
Ακονε τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἐγὼ γὰρ, ἔφη, ὦ Κέβης, νέο 
ὧν θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δ᾽ 
καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος γάρ με 
ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, διὰ τί γίγνετο 
ἕκαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι: καὶ πολ 

Β λάκις ἐμαυτὸν ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπῶν πρῶτον τ᾿ 
τοιάδε, ἄρ᾽ ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόν, 
τινὰ λάβῃ, ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῶα ξυντρέφεται 
καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ ὁ ἀὴρ,ἢ τ 

-----(Ὁ περὶ φύσεως ἱστορέαν) “ Τηφαῖτγ ἰπίο Ναΐατο;᾿ ἐ., 8 ΒθατῸΒ ξι 
αι Τηΐνοτεαι Ῥαγεῖοαϊ Ῥυεϊποίρῖο; Χοπορίιοτι ένϑβ ἃ βίτηΐϊασ βοοοιιηὺ οὗ 
Ῥοεϊιῖσα αὐ νῆν!οι Βοοταίρ ἀττίνοᾶ (δέοπη. 1.1, 11): οὐδὲ ηὰρ περὶ τῇ 
τῶν πάντων φύσεως, ἧπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, διελέγετι 
σκοπῶν ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν Κόσμος ἔφυ... 
ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας ἀπεδείκνυεν. "----- 

(17) ὑπερήφανος γάρ μοι] Βα]. αὕτη ἡ σοφία, τατίλιον οχρίαϊτιοᾶ Ὁ 
εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου. Οοταρατο ΤιιοῖατΒ Θχροτίομοϑθ ἴῃ ΒΘΆΤΟΒ ας 
ὝταΙΝ (Τοδτοπιοαι. ὅ), ἀοβοτίθϑᾶ, μουγόνατ, ἔγοτα ἃ βοθρέϊοαὶ ροϊπὶ οἵ νίϑυν. 

Β. (2) σηπεδόνα τινὰ λάβη] σηπεδών ἰφτιίθοΒ Ποτο γυγπιδηύαδίουι « 
᾿ἀδοοπηροσίεον,, οαὺ οἵ τΥ ΒΊΟΝ πθνν ἕοσταβ οἵ ᾿ὐΐο ργοοθοᾶ. Οοταρατθ [89 ταϑάϊοι 

“Μάθε, 88 Θαυ]γ 88. ΒΟ. 428, 'ϑ τοίην ἐδιαὲ οἵ ἃ ῬΗγεϊοοέ, ἀρὰ ἐδ ἴω ἐπαὲ τοδροσὲ ργοῦδδ 
τοπηδοά ου ἐγ. Οἷι δι οἴδιοτ μα, μι ἀεδοτίριϊοιι Βοτὸ ένετι ἄσδϑ ποῖ βϑοτι δρριιοαιο 
ῬΙιδίο, 88 'ὲ ἄσϑβ ποὶ ματταοηΐδο ὙΠΙῸῈ τηραὶ τγὰ ΚηοΥρ ἔτοτα ἐγιβευγοτι αν βοῦτοοα σϑβαγα!ι 
ῬῬΙιαἰο᾽ Θατὶν βιπιάϊοδ, ὙγΒ οι ποτ ὥτβὲ ἴῃ ἐμ τοίου οἵ ροθίτγ, γαῖμα ἔπι ῬΆΠΙΟΒΟΡΉγ. τίμα 
᾿Αὔτἰβιοι!ο ΟΚθιαρῃ, 1. 6) δρθακβ οἵ πὸ ΡΗΠΟΒορηΐο ἰωβαδηοο Θχοθρὶ {πὲ οἵ [π6 Ἠογβοιίτοε 
ῬΈΆΜΠΟΒΟΡΆΥ, 88 Βα ΥΪοΕ αἰοούοα ἐμ τωθηξαὶ βτουτεὰ οἵ Ῥ]δίο, ργου!οιιδὶγ ἐο Βἰ8 ϑοτοίῃβ ἀπο αὶ 
Θρεὶ! οἵ Βοοταέφβ: 

5 ἜδΟΝ οἵ ἐμ ετοαέ βίτθατωϑ οἵ ὅτοοκ Τμοαρμὲ δηϊφοοάοῃὲ ἐ0 Βοοταίοθ ἐδηάοᾷ ἑονγατὶ 
ῬΡαγείοα ϑ διὸ τοαίῃ οδῇθοὶ οἵ Ἰωᾳυῖτγ. ὙΈΘ Ἰοπίο βοιιοοὶ βου: ἤοτ ἃ ὉΠηΙτοτθαὶ Ρυίμοίρὶ ἰῶ οι 
ἡἽΜαϊοτίαὶ οὐ Μοονιανιἰραὶ παοᾶο, διιοῖι κ8 Ἡαΐστ, οῦ 106 ΚΘ ; [8 Τα]Ίο ΒΟΡΟΟΙ, 'π βοῖηθ Βόττι: 
ππιοὰο, ΒΏο ἢ. 88 Νυμη τ᾽; 80 δαί, αἰ μοαρὶν ργοοδθά!ης βιτορὶγ ἐμθοτθε! ΑΙ], ΕΔ ΒΟ’ Θ Βοῖιθ τοϑας 
Ῥίαμοο ἴο ιο ΑἸοβοπαῖβι5 ἰ ἐμοῖσ 8οδτθὴ ον ἃ ἐγααβπιαιῖπα Ρόνγεγ. ΤΏ ροβίείοη οὗ βοογαίθθ 
᾿Αἰπιοίδινῃ ῬΗΠΟΒΟΡΕΨ 18 ἔἰνὴιϑ ΤοΙΠΑΤΚΑΌΙΥ Βιδιοβοῦβ το {πᾶ οἵ Βαθοιὶ ἰῃ Μοάετπι ΡΒΙΟΒορ 
ΒοΙΒ Βανίωξ Ρὰϊ δι) ἀστοβὲ οὰ ἐδι8 ναίη νγβαιάθείηχα οἵ ργονυΐουιβ ϑρθουϊατίοα, αιὰ ἀϊτοοιοὰ 1 
τἰάε οἵ Ἱπουξῆι ἰπίο αὶ ποῦν αηὰ ππογὸ ργοδέβδιο, ἐμουξῊ τῆοτὸ οἰγοατμβοι δα, φμιαπαδὶ, 
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καὶ πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύτης τῆς σκέψεως οὕτω σφό- 
δρα ἐτυφλώθην, ὥστε ἀπέμαθον καὶ ταῦτα ἃ πρὸ το" 
ᾧμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τί ἄνθρωπι 
αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ ᾧμην πρὸ τοῦ παντὶ δῆλον εἶνα 
ὅτι διὰ τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν" ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτία 
ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσγένωνται, τοῖς δὲ ὀστοίϊ 
ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοι 

ΞΒαϊονῖβ Τιροΐαγοβ, τοὶ. 1Π., Ρ. 108) οοπείάοτ ἐξ “ἃ σρθοίζαθ οὗ ῬΟραὶ 
ταοίαρμγεῖο.- Τα ἐδ τιοοᾶδ οἵ ἐδ βοπίαποο, ἐβθτϑ [8 ἃ σϑσαδτκα Ὁ]0 τασίοε 
ἐστιν «νον. ἡὐγνοιτο . .ν . γίγνεσθαι, ἃ Βταᾶυαὶ ἐταιδίεϊοπ ἔτοτα {ἰ 
ἀϊτοοῦ ἕο ἔμ παοβὲ ργοπουποϑὰ ἕσστα οἵ ἐπι ἱπαϊτθοῦ βρϑϑοῖι. 

Ὁ. (2) ἀφυὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν χρῆμα] Ηεϊρίροο, λα αϑ τ σνοαέμιγθ δοιι 
δδ; ἐδι, 88 ἈΘΙρΙθ88 88 ξ 18 Ῥοβαῖθιο ἐο 86. βοπιὸ ὀχρίαΐῃ 1 88 1 ἐξ σαὶ 
ὡς πρὸς οὐδὲν χρῆμα (ΥΊροτ. Ρ. 168) πιποπρῖν, 55 δηιονσι Ἐ’ Τορᾳ. 1. 640 
ΑΘ. οὐκοῦν πρῶτον μὲν τούτοις ἄρχοντος δεῖ; ΚᾺ. τί μήν ; ὧν οὐδε, 
γε πράγματι. Τὺ (86 ΜτθοΣΑ ΒΊΑ, ἔνι νογαίοσι οὗ Βοογαίοβ ὕο βιιοὶ ραγαῖο. 
ϑιυάίο 18 ἐοαπάοὰ οἈΙ ον προ ἃ Ρίουϑ ἔραν οἵ ἱπέσυιαϊπρ ἑηύο ἐδιο Βοοσοίβ οἵ 
ξοᾶϑ (Υ͂. 1, δ). ΤῊᾺΐΒ ἴδ  ροϊπὲ οὗ ἀϊβοτοπιοο παίυτα!ν ὑο 00 δχρϑοίοᾶ πὶ {1 
Ῥεβοίϊοαὶ διιὰ ρίουβ Χοπορῆουι ἤοτα ἐμ τόσο ἐμθοσοίϊοδὶ Ῥ]δίο, ψγρῆο, Ὁ Ἡ 
Ῥγεμιαβοτθδῃ βὑυαίοβ, μδὰ Ῥθόστηο ἱπυραθὰ τίει 8 ταῦτ ἠαβὲ ἀπιὰ Θηὶδτρε 
ποίϊοπ οὗἨ (μο οαρα Πρ ῖο8 οὗ αϑίσοποπαῖοαὶ ἀπιὰ ΡῬἈγαῖοαὶ δέυιδθθ ξϑποσαὶ, 
θμᾶτι, 88 Θτούο (Υ̓ΤΙΙ. Ρ. 618) τοτηδτῖκα, οἴεμιοσ Βοογαύοβ οσ Χϑπορῇοτι βοββοββοι 

Ῥ. (4) τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγένηται] ὙΤμο ρἈγεϊοϊορίο, 
Ῥυήποῖρ]ο Βδτο ἀθβοσίὰ ἷβ ἄτανστι ἔτοτα Απθχαβόσαθ, το μο]ὰ ἐδιδέ, δι8 ϑοβται 
ττϑβ ἔμ απίοιι οἵ {86 λοιιοσονθοια Ῥυϊτοδτίθθ (τὰ ὁμοιομερῆ) πὰ οἶιδο ἐπ 

βορδτδίϊομι, 80 811 θοάϊοθ γγατὸ ργοδυοοὰ Ὁ ἐπι ὀοπιρτοραίίοτι οἵ εἰταῖατ ρα: 
ἰοῖοα; ἐμαὲ θοῶθ Ὑ88 ἠοσταθᾷ ἘΥ 8 πυπιθοῦ οἱ ΒΟΠΥ͂ Ρατβΐοῖ68, οσ βπιᾷ 
Ῥοποδ, διὰ ἐμδὲ ΟΥΟΣΥ ὁτβαπίο δββτοβαύο οοπϊίοὰ οὗ  οοπηδἠπδίϊοη ο τοΐτι 
ἐγροβ οἱ έδαι!: Ατῖκι. ἀο ἄδποτ, Αποαῖ, 1, 18,16, ὁ αὐτὸς γὸρ λόγι 
ἔοικεν εἶναι οὗτος τῷ ᾿Αναξαηόρου, τῷ μηθὲν ηίγνεσθαι τῶν ὁμοιομερῶ 
εν νεῖν ᾿Αναξαηγόρας μὲν γὰρ εὐλόγως φησὶ σάρκας ἐκ τῆς τροφῆς πρι 
σιέναι ταῖς σαρξίν. Οὐοταρατο Τμιοτ, 1. 880, “Μαπο δὲ Απαχαβόγθο ϑογαΐοται 
᾿οπιοϑοτηδχίασα. . . . . Οββα νἱἀο!οοξ. 6 ρβυχ!]8 αίψυο ταϊπυί8 Οβεῖθυ, βῖο « 
ἂο φαυχ!Πηο αἴηαο τολπιυϊία Ίθοοτῖδυϑ νίϑουϑ βἰρτί., Οἔ, αἶδο Οἵο, Αὐοδι 
ΤΙ. 81.----(1.) οὐ δοκῶ σοι μετρίως ;] μετρίως 18 οχυϊναϊαπέ ὑο ἑκανά 

“5 ὙὝθο τοοᾶοτη ἀοσέτίπο οἵ αϑοὐπιϊϊαϑίοιι, ρτοροιπιάοα ὈΥ͂ Θοθίδι, Α8 ἔδιο Ῥαξία οἡ Ραγαίοϊοξ; 
πβοτοῦν [μι βθπι ΕΥ̓ΡΘ [5 τοβαγάθὰ 88 ἐγβοθθβο ἰῃ ΦΥΘΙΥ͂ Ῥατέ, [0 δχδτηρίο, οἵ ἃ ψεβείϑ᾽ 
στραίδει, ἐπὶ δία! αὰ Ἰοαΐ, αῃὰ ἤογγοτ, δεΑσθ ἃ φῖοϑο σϑβειωθίδηοθ ἐο ἐμ6 Ηοπιαοπιογοία . 

, ΟΥ Οορεμιο᾽Β Μογρβοϊορίο, Ρ. 198, γύβοτα Θοθίμο τεΐογρ ἀἰγθοῖ!ν ἐο ἔδι6 δηβίοβγ. 
Βα ρτίῃοῖρ!ε ἴο ἐβδὲ οἵ Ἀπαχαφόγαβ, 
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θ ’ Ν 3 "ἐ δ᾿ ε ’ 9. Ὁ Ἁ ἡ λλ. , αυμάζω γὰρ εἰ, ὅτε μὲν ἑκάτερον αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων 
ἷΨ Δ. ».35 ες, Φ Νὴ 3 ἂν Ν ὃ ́, 3.»ϑ ΙΝ δ᾽ ἦν, ἕν ἄρ᾽ ἑκάτερον ἣν καὶ οὐκ ἤστην τότε δύο, ἐπεὶ 
9 λ ,’ 9 ’ ν » 35 » 9 "Ὁ 39 9 ὃ , ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο δύο 
γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ πλησίον ἀλλήλων τεθῆναι. οὐδέ 

ε 9.9» ΓῚ ὃ ΄ ὃ , » (θ θ . ε γε ὡς, ἐάν τις ἕν διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι πείθεσθαι ὡς 
αὕτη αὖ αἰτία γέγονεν, ἣ σχίσις, τοῦ δύο γεγονέναι: 
ἐναντία γὰρ γίγνεται ἢ τότε αἰτία τοῦ δύο γίγνεσθαι" 

, δ Ά σ ᾿ ’ 3 ’ Ἁ τότε μὲν γὰρ ὅτι ξυνήγετο πλησίον ἀλλήλων καὶ προσε- 
, μᾳ ς», “ δ8ϑ)Ὰηνσ , νι τίθετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι ἀπάγεται καὶ χωρίζεται 

"4 938,3 ε » ὑὸ ’, ὃ “.»"ν Δ , ε 9. » ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου. οὐδέ γε δὲ ὅ τι ἕν γίγνεται ὡς ἐπίσ- 
ταμαι ἔτι πείθω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἑνὶ λόγῳ δι᾽ ὅ 
τι γίγνεται ἣ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον 
τῆς μεθόδου, ἀλλά τιν᾽ ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, 
τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 

ΧΗΥ͂Ι. ᾿Αλλ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὡς 
9 

ἔφη. Δναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, καὶ λέγοντος, ὡς ἄρα 

“80 ΨῈΥ θυθῃ οὗ {86 ψὮγν,᾿ 819 ΟΒΙΘΗ͂Υ να] 8}]0 88 ΘΧΘΙΟΙΒΘΒ 1 τηθίδα γβῖο 8] 
αἰβουββίοῃθ, ϑοοχαῦθβ ΘΙ Ρ]ΟΥΒ ἔμθυα ἤθσθ ἰο βοῦν ὑμαῦ ονϑα ἰμ6 Ῥυίμαρούθδῃ 

ἘΆΘΟΙΥ οὗ γένεσις ἀπά φθορά 88 τΟΒ0]γ 8019 1πίο δα! ΐοη. ἀπὰ βαδέγβοίίου ({.6, 
γον σα ΟΡΘΙΘΕΪΟΣΙΒ) ψγ88, διέΘΣ 811, ΤΩ ΥΘΙΥ τθο δηΐοαὶ, ΒΌ ΒΕ ἐπ τρ; ΤΩΘῚΘ 
}υχίδ-Ροκίομ ἔοσ ϑβϑϑηίίαὶ ἸΏ ΆΘΣΘΏΟΒ, ΟΥἩ ΕΒΘΘΏΟΘ. 

97 Α. (δ.) ἣ ξύνοδος τοῦ πλησίον κιτιλ τοῦ πλησίον τεθῆναι 

8. 8 Δρροπᾶϑά οχριδηδίϊοι οὐ ψμαῦ 18 ταθᾶπῦ ὉΥ ἡ ξύνοδος. Τπ {89 ποχὲ 
Βοηΐθμοθ, ὉΥ ἃ ἔγοοάοτη παίασαὶ ὑο οοπνογεαίου, ὡς 18 χοροαίθα ὑπίοθ ἴῃ 

ἀοροπᾶάοθποθ ου πείθεσθαι, οσίπρ ἴο [86 ᾿ἱπύθσνθηθίου οὗ ἃ οἶδαβθ. 

Β. (8.) οὐδέ γε δύ ὅτι ἕν γίγνεται] “Νοτν γοῦ οδῃ 1 ρϑγβιδὰθ ταυβο] 
Ἐδδῦ 1 ἀπἀογβίαπα ΨΥ ὁπ 1.861} 18 ὑχοάποθαᾶ (ον, ἐδ ομδ, ποῦ, ἃ8 ὄθϑσυϑῃμθ, τοῖν 

026 ὄθοονιθ8 ἔισο, ὨΪΟ. που] μδνο τοαυϊσϑα δύο, δια οαυβϑα ἃ ναΐπι τϑρϑι ϊοπ) ; 
ΤΟΙ, ἱπ ἃ ψοτχὰ, ἀο 1 υπάοχδίαπα τορδγάϊηρ δυρῦ 6186, Μ Ἐν 1ὖ 15 Ῥχοάυοθά, ΟΥ 

ῬΟΙΪΒΗΘΘ, ΟΥ ΟχΙβίβ, 16 1 90]]0ὺνν ὑμαὺ Κἰπᾶα οὗὨ ταϑίμοα (.6., αὐῤθηΐίοι ἤο ἐδ 
ΤΑΘΙΘΙΥ͂ ῬΕΥΒΙΟΔ] ἀπὰ οχίθσηδ), Ὀὰὺ 10 80 ΟΕΘΔΠΟΘΒ ὑμαὺ 1 ἴοστα ἴο τωυβθὶ 
δ ίμον τηοξπμοά, ἐπαὺ τ ΠΙΟΝ 1 πᾶνθ δὺ ἀθβου θα ὈΘΙπρ; πον 186 δΔτμ 881016. 

ΤῊΘ βίπρυϊαν ὀχργϑββίου. (εἐκῇ φύρω) τοῖθσβ Ῥρσοῦδο]υ ὑο ἐμ9 ϑηὐπυβίδξτη τί ρῃ 
ψ ΒΟ ἐμο γουηρ βυιἀϑηὺ οοτωταϊ θα Ὠτηβ6} ἰο [9 τὰν οὗ ΠρΕὖ βίσυο οαΐ Ὁγ 

ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ, ἀπὰ Ὀορδῃ ἰο τσογὶ ρ 8. Βυϑύθτῃ ὈΥ 108 ΤΏΘ8 8 ἴῸΣ Εἰταβο]έ, Ταῦ 
φύρω εἰρτῖβοβ ρσορβυγ ἴο ἐσογᾷ τῷ ἃ βυ δ] θοῦ, ἃΒ ὁ ὝΟΣΚΒ ἊΡ Τ268] τηϊηρ]οᾶ 
τ τναΐοσ ἴο σηᾶκθ Ὀχοϑᾶ, 18 βΒῆονσηι ΟΥ̓ 80 ῥαᾶϑβαρθ οὗ Ασϊβίορῃ. Αν. 462, 
προπεφύραται λόγος εἷς μοι, ὃν διαμάττειν οὐ κωλύει. εἰκῇ Βοοπιβ ἰο 

ἜΝ 
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86 δοῦτζοα οἵ 
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νοῦς ἐστιν ὁ δια κοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ 
,. ιν, νσ δ , , ν. 4ι΄}'»ὦ5'5, δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσθην τε καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν 

τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ᾽ 
ν ζω μ᾿ ω 

οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν κοσμοῦντα πάντα [κοσμεῖν] καὶ 
ν - ’ ν κ » 9. Φ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὅπῃ ἂν βέλτιστα ἔχῃ" εἰ οὖν τις 
βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ 
9 ’ ἂΨΝ ων “ - ν 9 ἴω ε ΄ι . ᾿ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν περὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλ- 

9 “Ἢ 3 Ἄ, 4 ἂν ς ζω) ’ ΓΝ ΄κ-Ἄ 

τιστον αὕτῳ εστιν ἣ εἶναι ἢ ἀλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν" 
9 ΜΕ ΚἜΈΚΎΝ, , 959 Λλ κ᾽ κι ὔ ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν 
9 ’ Α Ἁ 9 ἴω 9 ’ἤ , Ἁ “ ν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ ἐκείνου καὶ περὶ τῶν ἄλλων, 
ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἶναι 
τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι: τὴν αὐτὴν γὰρ 
εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιζόμενος ἄσμε- 
νος εὑρηκέναι ᾧμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄν- 
των κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν ᾿Αναξαγόραν, καί μοι φράσειν 

᾿πάϊοαίθ ποίῖτιρ, πιοτὸ ἔμδη [86 δοοϊἀϑηΐαὶ οσίρίη οὗ [89 Πρμὺ ἑτονσι ᾿αΐο Ἠἷ8 
τοϊπὰ ὈΥ (86 ὑγθδίβθ οὗ ΑΠπΑΧΑΡΌΓΑΒ δίνουν 8 σϑἔθστϑα ἴο.------(8.) ἐκ βιβ- 
λίου τινός, ὡς ἄῤη, ᾿Αναξαγόρου͵] ἩΡοἶδ, δασίησ δοαγά οηδ γοαδίηφ ἤγοηι ἃ 
ἐγοαξίδο, σοηγροϑοα, 45 ἰλαΐ γοαδν' ἐμ γηιθα φηθ, ὃν «ΑἸ παχασογαα. ΤῊ {1116 οὗὨἩ ἐπ 
ἰσϑαῦϊθθ τγὰβ τὰ Φυσικά, οἵ. Αἰμϑπεθαβ 11. δ7 ΤΏ. Τί ἰβ ἱτιροχέαπῳ ἐο Οὔβοσνυο, 
ἴῃ τοραγα ἴο {86 οτἱρι μα] Υ οὗ βοογαῦοθ, (μα [89 ἴοπιθ οὗ [18 Ῥϑϑβαρθ ἰβ αραἰηὲ 
[89 ποίϊοῃ ἐμαῦ {μ6 δοαχυδϊηΐδηοθ οὗ βοοσαΐθθ ὙΠ ΑΠΑΧΑρΡΌΤΑΒ 88 ὁΠ8 οὗ 
ἀϊσθοῦ ρθσβοιμδὶ Ἰηἰθσοουσθθ (Οἷ, Βγαμάϊβ αν. Ἐότα. ῬΆΠΠοβ. 17. ἢ. 11). 

Ο. (2.) νοῦς ἐστιν ὁ διακοσμῶν] διακοσμεῖν 18 ἐμ ΟΥΡΊΠΑ] ψοχὰ ἀδοᾶ Ὁγ 
ἈΠΑΧΑΡΌΓΑΒ ἴῃ (ἢ ΣΩΘΙΊΟΣΔὈ]9 ἀϊούυτη ᾿ΠΒΟΣ θα ὈΥ Αὐτὴ οἱ [86 ΟΟΣτιοΥ-Βίομο οὗ 
ῬΆΣΟΒοΡΆν. ΟἿ, Νοίο Μ.---(6.) πάντα κοσμεῖν ] Ἡδυταλπη Ὀχδοϊκοίβ κοσμεῖν 88 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΆΙΨ, ΒΠ ἃ ῬΤΌΡΟΒΘΒ ἰο ἐχαπα]αίθ καὶ 88 δέέαηι. [Γὺ 18 ἴπὶ ἴΆ γΟυσ οὗ Ηἷβ νἱϑιγ 
ἰμαύ (μ616 Βθθσηβ 8 ἰγϑῃβί ἴοι ἔγοτα πάντα ἰο ἕκαστον, ἔτοτα [η6 βθπθσαὶ ῥσίπ- 
ΟἿΡ16 ἴο 108 Βρϑοῖδὶ δρῃ]οδίίου. (7.) αἰτέαν περὶ ἑκάστου] ΞΞ αἰτίαν ἑκάστου 
Οἱ, 96 Ε;., περὶ γενέσεως τήν αἰτίαν. Αὐὶβίοί!θ ἱπάϊοαίθα ἐμ 1ά66] ἀδαίτϑὰ 
ὉΥ ϑοοταίθβ ἴῃ ἀῃοίμθσ, θυὺ βίταῦϊατ, σὰν : Μαρτι. Μοσ. 1. 1, 24, ἐκεῖνος γὰρ 
(Σωκράτης) οὐδὲν ᾧετο δεῖν μάτη ν εἶναι. 

Ὁ. (7) κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ] Α ἐδαοῖθγ αρρογαϊησ ἐο ων φριΐ ἱ 
ῬΑ Ά ΠΥ ἴο {π6 ἱταροχίδμοο οὗ ΗΝ Μοτὰ (νοῦς) ἴῃ ἐδὸ δγδέρια οἔ γα, 
ΤῊΘ ὁμάστα ἴοσ βοογαῦϑθϑ 'π βυο ἢ 8 ῬΣΙΠΟΙΡΙΘ, 18. Βθθπ ἴῃ Ἦΐβ σΣΘχη Κα ]6 βίαξο- 
ταθηΐ ἴθ (89 ῬΒοοάσυβ 280 Ὦ., ἐμαὶ (6 Βρἰβ οὐ Εχίοσπιαὶ Ναίυσθ ψ1]] 
ποῦ ἐθθ οι Τῆϑτι, ὉΠ]688 ἣ6 ἢγχϑὺ βέυαϊθβ Η18 ὀσζῃι παίαχα. Ηθηοθ ἢΪ8 οσῃ ἄδνο- 
οι ἰο [86 δίυαν οὗ τηθὰ ἰπ ἰμ6 ΟἸἵγ, Ὀϑγοπὰ 88 τ8118 οὗ ψβΐος ἢ6 Β6]άοχη 
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οὶ , ε οι “Ἂ. 59 Ἁ ’ πρῶτον μὲν πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη, 
Ἐ; ἐπειδὴ δὲ φρά ἐπεκδιηγήσεσθαι τὴν αἰτί ὶ τὴ ιδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκδιηγήσεσθαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν 

9 ᾽ 3 Ὺ » 

ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον καὶ ὅτι αὑτὴν ἄμεινον ἦν 
Φ Φ τοιαύτην εἶναι: καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαίη εἶναι αὐτήν, ἐπεκ- 

᾿ Ψ διηγήσεσθαι ὡς ἄμεινον ἦν αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι: καὶ εἴ 
98 μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσκενάσμην ὡς οὐκέτι ποθε- 

Ψ ν 

σόμενος αἰτίας ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ"ἡλίουν οὕτω 
Ν παρεσκευάσμην, ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ 

, ͵»ἊᾺΨ Ψ Σ τῶν ἄλλων ἄστρων, τάχους τε πέρι πρὸς ἄλληλα καὶ τρο- 
ἰω Α ΄- κι , ΝᾺ Ὁ 89 Κ ’ 

πῶν καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων, πῇ ποτε ταῦτ᾽ ἀμεινόν 
"4 ἴω ἐστιν ἕκαστον καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. οὐ γὰρ 

ἴ᾽ Γ κ᾿ δ ἂν ποτε αὐτὸν ᾧμην, φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ κεκοσ- 
΄Ὥωῶ » ΄ὰ Ἄὦ "4 μῆσθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ἐπενεγκεῖν ἣ ὅτι βέλ- 

σ Φ τιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστὶν ὥσπερ ἔχει: ἑκάστῳ οὖν 
3.»ϑΝ 3 διὸ ’ ᾿ 9. » Ἁ ἰδ “ με , Β αὐτὸν ἀποὸδιδόντα τὴν αἰτίαν καὶ κοινῇ πᾶσι τὸ ἑκάστῳ 

ΘΡΡθδσϑᾷ.------(8.) πλατεῖα. . ἢ στρογγύλη) ΤᾺΘ ἔἕοττηοσ μ88 Ὀθθῃ ἰδ ζθῃ 
8.8 Ἰλαϊοδῦηρ᾽ ὥΘΉΘΙΆΙ]]Υ {86 ρΡοβ οι οὗ [86 Τοπίο Βοῃ 00] ; [86 ΙαἰδοΣ ἐμῇ οὗ {86 

1|4110.0Ό ΤΏοτΘ ννα8, ΒΟΎΘΟΣ, Βυο ἢ}; ἃ γαγιϑίυ οὗ ορἱ πίοι τπ μη ΘΔΟᾺ οὗὨ [8ι689 

ὕπο ρτοαῦ βϑοϊΐοῃβ οὐ ῬΒΠΟΒΟΡΒοσΒ, ὑμπαὺ ἰ 8 ἀὐδηήου ἰο αἴἔττη ὑπαὺ ὑμ18 
ΟΡἱπίουι ὈΘΙΟ ΡΒ ΘΧΟΙ βου ὅο ἐπ ὁΠ9 ΒΟΠ00], δπᾶ ἐπαὺ οἴμϑν ἴο ἐμ9 οἴμιϑθσ. ̓  

Ε. (8.)) εἰ ἐν μέσῳ φαίη εἶναι αὐτήν] ἘὙῖβ αποδίίοι 8 ἀπβυσοσϑᾶ 
ἴῃ [80 αἰττηδίίνο ὈῪ δἰτηοδὺ 811 ἐπ} βο!οοἹβ οὗ δι αυϊυ. 5611], [89 Τοδητοῦ 
ἴῃ ἜΠΟΣ 1Ὁ 18 Βρόῖζθιι οὗ μθσθ, ψουἹὰ 1θβα οπϑ, ϑυθὰ ψμουῦ οἶμον θυ άθποθ, 
ἴο Ὀθ]ῖθνο ὑμαὺ 1 τσὰβ ἃ φαθδίϊομ. τορατάϊηρ ψΒΙΟΒ {μογθ νγὰ8 ἃ αἰ βθσθποο οὗ 
ορἰπίοπ : δῃά ἴδ9 Ῥυ μαρόσθδηβ, τγ1ὸ ΚΟ ἔτοπι ΟἶΒΘΡ Βουτοεβ, 88 Ασὶβῦ. 
ἄθ Οὐἱο 11. 13, σψοσθ {89 Ἰοδάϊηρ αἰββοηξίθηΐβ, Βοάῖτιρ {86 Ἐυίμ ποῦ ἴο 

ὍΘ ἴῃ {86 οϑῃέτο, θυ ἕο μᾶγθ ἃ ῥ᾽δποίασυ ταοίϊοι, 
98 Α. (1.) ὡς οὐκέτι ποθεσόμενος] Μοβίοξίμο ΜΗΒ. μανο ὑποθέμενος; [δ 

ΘΑΙΪΥ δ᾿ ομΒ Βαγθ ὑποθησόμενος. ΤῊῺΘ τἱρεὺ τϑϑάϊηρ γ88 [611 οἱ ο ΒΙ Υ τθ- 
διοτοὰ Ὀγ Ηοίῃβοτέ, ἔτοσα ἃ φυοίαὐϊοι οὗ ἔμ 9 ραββαρθ Ὀγ Εἰ αδ δ ἷι8 (ρ. 1460, 26), 

ὙῈΟ ΤΟΙ͂Ο ἴο Σ0 (τιϑπλοσῖοσ) 88 δῃ Θχδτα}]6 ἰπ Αἰο οὗ [λ9 Βμοσύ γοῦσϑὶ ἔοστηδίϊοῃ 
οὗ [89 δυΐατο οὗ ποθέω. ποθεσόμενος ἨΔ8 Βῖποθ ὈΘθῃ ἀϊβοονογοὰ ἴῃ οι. Λ, 
δηθὰ Ῥαν. Ε".---(β.) καὶ ποιεῖν] ΒΆΡΡΙΥ ἃ ποιεῖ, Οὐταρατθ (89 οταϊββίοι 
οὗ [}9 τοϊαἰϊνο ἴῃ 81 Β., ἴο ψ Βοἢ (818 18 δὰ ΒΠΔΙΟΣΟῺΒ ἰάἱοσα, 

“ Ατίβίοιο (6 Οοἶο ΤΙ, 18, 13) βᾶσγβ ΤΠ 8165 ΞΡοΚΚο οὗ ἴῃ6 δαγίῃ 88 βοδίϊπρ' 'π ἰ(8 ΡὈγΐπιδὶ 

εἰοπιθαξ, νγαίοτ, ὥσπερ ξύλον. Απαχίπιθῃο8 Ὀο]ονθᾶ ἐμὸ θασὶ ἴο Ὀ6 δαί (τραπεζοειδής) 
ἯΚε ἃ [8016 ἥοαίϊηρ οἡ δἰἷσ, ὑγθοβοῖυ 858. ἔπ βῃ δῃᾷὰ τῆοοι Βοοπηθὰ ἰο Ὠἰτῃ βδὺ ταοίβ]}10 Ὀ]Δἕ68 ; 
ὙΠῸ Α παχίπηδηάοσ τοραγάθα ἰξ δα τουῃὰ (σφαιροειδῆς, δοοοτάϊηρ ἴο Ὀίορ. τυϑοτῦ, 11,1, 2, 
αΐ ΡΓΟΡΔΌΙΥ ἴον κυλινδροειδῆς, {κα τὸ ξύλον οἱ ΤμΑ168.) 1ἰ 18 ἀτλοηρ [Π6 ῬΥΒΔΡΌΓΘΔΏΒ 
1μ8ὲ νγὸ Βα (Π6 ἢγδὶ Γϑδὶ (χδοϑῦ οἵ ἃ Κῃονοάρο οὗ (Π6 ΒρΡΠΘΙΙΟΙΥ οὗ [μ6 ΕΔΙΙΝ. 

φ 
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βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ κοινὸν πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσθαι 

ἀγαθόν: καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ 

πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός τ᾽ ἦν 

ἀνεγίγνωσκον, ἵν᾿ ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ 

τὸ χεῖρον. ͵ 
“- ς ἴω 39 ’ Βοαταῦθα ΧΗΥ͂ΙΙ. ᾿Απὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, ῳχό- 

Β098 ὁπ ἴο φ 3 , “.Α ᾿. 9 , ε κα 

ὀαρσεθα "9 μΉν φερόμενος, ἐπειδὴ προιὼν καὶ ἀναγιγνωσκὼων Ορὼῶ 
αἰβαρροϊηῦ-ὀ ν κι 9. 9 9 
ἀρνμνα. ἀΡὸρα τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαι- 
ἴῃς, οἱ ἴαχ- ΄ 3 Ν . δ , »έρα ὲ καὶ 

ἐβονιἰωααίτγ, ἦ ἰώμενον εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας 
.νΚ ὑμιαῦ Απαχα. αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ αἀτοπα. 

ΒΟΣᾺΒ ΠΘ- ’, ἔδο ε , Ὡ ΠΑ ἂν Ψ εἰοοϊοὰ ἐο Καί μοι ἔδοξεν ὁμοιότατον πεπονθέναι ὥσπερ ἂν εἰ τις 
αἷρ]ο Ὦ ΄ ’ 

πὰ πρὸ λέγων ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα πράττει νῷ πράττει, 
4ι ζή 

Ῥεορουπάοα, κἄπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας ἑκάστων ὧν πράτ- 
“-ὦΟ ἴω ΚᾺ ’ 

τω, λέγοι πρῶτον μὲν ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάθημαι, 
Ψ [ή ’ Ά ΄ὰ ΕῚ 9 ἴω ν ᾽ Ἁ 

ὅτι ξύγκειταί μον τὸ σῶμα ἐξ ὀστῶν καὶ νεύρων, καὶ 
ΝᾺ Ν 9 9 5 

τὰ μὲν ὀστᾶ ἐστι στερεὰ καὶ διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾿ ἀλ- 

Β. (7) ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς ἔλπέδος] ἀπὸ ἰδ ἈθγΘ ΒίρἈΪΥ ἀπαρμαίίο, 
αϑλοα ἀοὶρμ ἤγονι, Ἰκο Τοατὰβ. β: πα ὰΣ τα 98 οὗἉ ὀχργοδαίτιρ ἀἰβαρροίηὐπιοηῦ ἃ Σθ 
ἘΘΙΒΥΡσο 1δὅ Ἐ,, καταβάλλεσθαι ἀπ᾽ ἐλπίδος : ῬΒορᾶι. 228 Ἐ',, ἐκκρούειν 

τινὰ ἐλπίδος : αἷδο Ῥαηθαίῃ ἴῃ 100 1, τούτου ἐχόμενος, οὐκ ἄν πεσεῖν. 

(16 ἵτπαᾶρὸ Ἀθσθ 8 ϑιδίορουβ ἰο ἐμαύ ἱπ Ρίπᾶδν ΟἹ. Χ]Ι. 6, Πορε Ὀοϊπρ; δπὶ 

ὄχημα (εξ. 86 Ὁ., 1.) ἔοτ (89 νογαβο οὗ 1.110.) Βοραγάϊπρ (μ6 βυθ] θοῦ 186], (9 
ΒΒ1ΩΘ Δ] 15 Τοαπα τ] ΑΠΑΧΘΡΌΓΔΒ ἴῃ ΤΏΟΤΘ ΒΘΨΘΙΘ ὕθσταβ ἴῃ Τορρ. ΧΤΙ. 967 Β., 

ὙἜΘΙΘ ἮΘ 18 ΒΡΟΪΘΙ οὗ 48 μβαυϊηρ ποῦ τηδθ ῬσΌΡΟΣ 80 οὗ ΗΪΒ στϑαὺ 1 }6]]θοῦμ8] 
ῬτΙΠΟΙ͂ΡΙο (Νοῦς), δπα 88 μβανίηρ, ὈῪ [89 πορ]ϑοὺ οὗ 1{, ἸοϑΕὉ {86 ἄοσοῦ Ορϑὰ ἴο 
αἰ μοί βεϊο ἀοοίχτίηθβ (ταῦτ᾽ ἦν τὰ τότε ἐξειργασμένα πολλὰς ἀθεότητας). ΟἿ, 
Δδὸ Τορρ. Χ. 886 Ὁ. Τί ΙΒ 5111] ΙΏΟΤΘ ΤΟΤΔΔΙΈΔΌ]6 ἐπα [6 1688 Βριττύυ8] Ατ]8- 

[οῦ]θ ΘΧΡΤΘΒΒΘΒ ἈἸτΩΒ61} βι τα ]τ]ν (ΜΙ οίδρα. 1. 4, δ) τορδσα!ηρ ΑΠΑΧΔΡΌΣΒΒ, νἹΖ.:, 

ὑμαὺ 8 Ῥσϊποῖρῖο οὐ Μιηπα τγὰθ 1110 τῆοσθ ἔμδῃ ἃ ταδροϊβοοπῦ μηχανή 
ἐπ σοαποθᾶ, ἶκ0 (86 22 μ8 ὁ νπαολίηα, ἴΟΥ 8. ὑθτα ΡΟΣΑΥΥ 6. Οὐτάρασθ Ρ] αἴαγομ Β 
ΤΟΙΉΔΙΈΒ ΟἹ [86 ΚΔ 1] 6 οὗ ΑΠΑχαρΌταΒ (Μοσ. 488 Ἐ).). 

Ο. (8.) διαφνὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾿ ἀλλ. Τῆθθ0 δομδε λανο Ἰἰφανδνΐθ, ὃν «ολέοῦ 
ἐλον αγὸ ηερέμαὐὶῳ αἰέαολοα αρα ἀρέφολοά, "ΙᾺΘ ἕδττα διαφνή 1Β Ῥχο Δ ΌΙΥ [86 Βᾶτηθ 88 

ΤΊ 5 τόσ οἵ τοηδεκ, ἔἢχαϊ [Π6 Ῥ;ΒΟΪΘ οὗἁἉ ἐπ δαοέΐοη οἵ πο Ῥηδνάο ἄγον ζοτέῃ ἔῃ δάτηϊ- 
ταίΐοη οὐ 1,6] Ὀη1Ζ, ου δοοοππὶ οὗ {π6 ΟἸΘΑΓΙ 655 ὙΠ} τ ΒΙΟἢ ϑοογδίθθ ρογοοϊνοα [δὲ 8 βδοίθηῃςθ 
οἵ ῬΠΥΒΙΟΒ ῥὈΓΘ-δαρροβοὰ ἃ ἄθαρεσ ΒΟΌΣΟΘ ὙΏΘΠΟΘ 18 Ἰα78 Βῃου]αἃ ῥγοσθϑᾶ ἐμπδπ 8. τπογοῖν 
ῬὮΥεΙοΑ] οαιι86. “Οεβι Ὀίου ᾳυὶΐ οδὲ 14 ἀϑγηΐόγ σαίβοῃ ἀ6 Ἵοἴοβϑβ, οἱ 18. οοῃηλίβδβδῃοο ἀθ Ὠΐθα 
δι΄ δὶ ΡῈ5 τηοἶηβ 16 ῥσϊηοῖρθ 88 Βοίθῃοαβθ, 4116 Β0ὴ Θβ86006 οἱ 8δᾷἃ γὙοϊοηϊό δομὶ 108 ῥσχίποῖρος ἀ68 
ἘΠ 6. ([υοἱρηΐῖς, ΟΡ. Ῥμΐϊοβ. Ἐκ). Εχάϊδημ, ὑ. 106.) 
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᾿ Ἀ ν᾿ ἰφὶ μὰ χήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεσθαι, περι- 
αμπέχοντα τὰ ὀστᾶ μετὰ τῶν σαρκῶν καὶ δέρματος ὃ 
ξυνέχει αὐτά: αἰωρουμένων οὖν τῶν ὀστῶν ἐν ταῖς αὑτῶν 
ξυμβολαῖς χαλῶντα καὶ ξυντείνοντα τὰ νεῦρα κάμπτεσθαί 

"᾿»ν Φ», » Ὁ 9. δ φὶ ν μ ἃ ἈΝ ’ που ποιεῖ οἷόν τ᾽ εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν ξυγκαμφθεὶς ἐνθάδε κάθημαι: καὶ αὖ περὶ 

΄ ὃ λ , θ ςξέῥ ,Ἃ ε 9 ’ 9 ἢ » τοῦ διαλέγεσθαι ὑμῖν ἑτέρας τοιαύτας αἰτίας λέγοι, φω- 
νάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα αἴτι- 
4 9 λ ’ Ἁ ε 3 θῶ 9 9 », . 3 ὃ ̓ν ὦμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληθῶς αἰτίας λέγειν, ὅτι, ἐπειδὴ 

3 ; ἮΝ 
Αθηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ καταψηφίσασθαι, 
διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέδοκται ἐνθάδε καθῆ- 
σθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα ὑπέχειν τὴν δίκην ἣν 
ὴ ΄ 59.  Ν , Ν , ε 9. , Ἄ ἂν κελεύσωσιν: ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, ὡς ἐγῴμαι, πάλαι ἂν 
ταῦτα τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς 
ἐὰ ᾿ Κ᾿ 
ἦν, ὑπὸ δόξης φερόμενα τοῦ βελτίστου, εἰ μὴ δικαιότερον 
ΨὮ 4. ΡῚ 

ᾧμην καὶ κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδι- 

διάφυσις ἴα ἩΠΡροοταίθθ, περὶ ἀγμῶν, ο. 12, ὙὮΘΙΘ 1 18 οΧρ]αἰποα ῬῪ ΟΔ]16η 88 
Ῥοΐηρ 8 ἐϊσαπιρηίο-σαγεαφίηοιδ {(νευρο-χονδρώδη) δομάᾶ, υὐλέϊτιρ ὁπ ταῦ ἴο᾽ 
διυοίμοσ, ΟἿ ΟἸοοσο᾽ Β Θσρσθβδίοι (49 Ναύ. Ώθοτ. 11. δδ), “ΣΑΪΓΑΌ:1ΘΒ ΘΟΙΙΓΑΙΒΒΌΣ 89 
οββίασα, (Ἰη Βοίδην, διαφνή νγᾶ8. Δρρ) θᾶ ἰο ἐμ βϑοξΐοιι οἵ ἃ ρῥδπέ ἱπέδσυθηίηρ, 
Ὀούπτθθῃ ἐδ9 ῥοϊπίβ 88 611 88 ὕο {89 7οἰπιὺ 1ΐβο:, Οἱ, Τιοπρτιβ, Ῥαβίοσϑὶ. Ρ. 9, 
(Βα. ὙἹΠοΐβοι), ἴῃ ἀοβοσῖρίπρ, [89. ταδϊπηρ οὗ 8 ΒσυΐηΣ, καλά μους ἐκτεμὼν 
λεπτούς, καὶ τρήσας τὰς τῶν γονάτων διαφυάς.) 

Ὁ. (1.) τὰ δὲ νεῦρα] “ ΤᾺΘ τηῦβο168 δπ ἃ ΠΘΥσΘΒ ἃΣΘ [89 τηθδ:8, ναύ ποῦ 
Ἐπ οδβθ, ΕΙΟᾺ τημδὺ Ὀ0 Βοιρθῦ ῸΣ ἴῃ ἃ ἄθθροσ βοῦτοθ.᾽ ΤᾺΘ ἴσομν οὗ [89 

ΨΥ 016 ῬδϑΒαρθ 1168 ἴῃ [89 Βυσδα αὐοι οὗ {19 τχϑσϑ ἀοβοσιρύϊοῃ οὐ οὔἴϑοίβ ἔοσ [ἢ 9 

ἀοβιάἀοχαίθα ὀσρὶδηδίίοη οὗ [89 οδῦβο, του παϊτιρ ὁπ6 οὗ Ηδι]οῦ ΒΒ ἀθβοσριίοα 
οὗ δ τηοίμοὰ οὗ σαυυβδίο ἴο ἃ τηϑῃ ΨἼἘΟ ἮδΔ8 10 516}1 ἰο ῬὉ]ΔΥ.---Π 18 ᾿πίογοβίλης 

ἴο ἴαχσηι ἰο 86 Μοιμοσδῦι]Ἕα οὗ ΧοδόρΒοῦ (ΤΥ͂. 8), δρᾶ ἰο πὰ βοογαῖθθ ἐμογθ 
χορχοϑοαΐθα 88 ϑηἀθανουσίπρ ὕο ΒΌΡΡΙΥ [Π0 ἀοίδοῦ ἢ 610 1ῃ. (86 ΡΣ] ΟΒΟΡὮν οὗ 

ΑΠΑΧΑΡΌΓΣΑΒ, διηα ὑσυὶπρ; ἴο ἔχϑοθ0 [89 Ῥσϑβθποθ οὗ ἃ ῬΟΥ͂Σ ἴῃ [86 σου] 1 βὶτ δ, 
τὸ βέλτιστον ἰπῖο 811 ἀτταπρθταθηΐθ. ΤΉΘΒΘ ἢγβᾧ ρ᾽]θαπίπρΒ ἱπ (μ9 ρτοαῦ Β61ἃ 

οὗ ΤΟΙΘΟΙΟΩΥ͂ Δ.Θ ΨΘΙΥ͂ ΤΩΘΙΏΟΣΔὮ]6, Ὀοΐηρ 89 θαι] οϑὺ αὐΐοσαρί δὖ (86 ἐοσίσαὶ 
ἀονοὶορυιθηῦ οὗ [μο ΤΊ οἰδο Ανρυταθπΐ ἔγοσα " ΤΠ οβίρτι.᾽ 

Ἑ. (6.) νὴ τὸν κύνα] βόπιθ τϑιηδυῖκβ οα [818 Ῥϑου δι ΘΧρσθββίοσ Ὑ7111 Ὁ 
ἴουαπὰ 1π Νοῖθ ὃ. 

99 Α. (1) Μέγαρα ἢ Βοιωτούς] ϑροοϊβοᾶ ΔΒ Ὀοΐπιρ; ἐμ9 πϑαγϑβὺ οοτιπέσίθβ 
ουὖὺ οὗ Αὐξοα, ΟἿ, Οτΐο ὅ8 Β., σι θσθ βοογαῦθβ 1Β δα γίθοα ἕο ϑβοᾶρθ, εἰς τῶν 
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ὃ ’ ε » ας , ’ ν 3 4 ’ 9 Ψ 

ράσκειν ὑπέχειν τῇ πόλει δίκην ἥντιν᾽ ἂν τάττῃ. ἀλλ 
Ἦν , δ ΄ ωὼ ,ὕ ν 3 , [ή αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἄτοπον" εἶ δέ τις λέγοι 

ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα 
ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός τ' ἦν ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, ἀληθῆ 
ἂν λέγοι: ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ καὶ ταῦτα νῷ 
πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστον αἱρέσει, πολλὴ ἂν καὶ 

νι ε , » ἴοι , Ν Ν 4 ὃ , Φ» μακρὰ ῥᾳθυμία εἴη τοῦ λόγον. τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι οἷόν 

ἐγηγύτατά τινα πόλεων... . ἣ Θήβαζε ἣ Μέγαράδε. (Τὰ ἴδο ΡΙΑΥ οὗ (6 
Αομαγηΐδηβ, 86 ἔχϑί ἔοχοῖμη Ὑἱδιίοσβ ο Τ᾿ ΘΟΡΟΙΒ ἃτο 8 δἴθρατνίδη δᾶ ἃ 
Βωοίίδη.)------(2.) ὑπὸ δόξης φερόμενα] ΤῊΘ ῥτοοῦ {πὲ ἰδ τγχὰ8 ἃ δόξα, ποῖ 
ἐπιστήμη, [μδῦ οου]ᾶ ροτθαδάο ἰο Πρ, 18 ἐουπᾶ αὐ Ιατρὸ ἴῃ ἔλ6 ἀϊδίοροθ οἱἁ 
Οτῖΐο.-----(3.) κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν] πρὸ ἴΒ ἱπβοτίοα μ]θοπαδίϊ- 
Ἐ ΔΙ αὔοσ ἃ οοσηρασδῖῦῦνο. ΤῺῸ ὕνο οστηβ οὗ ΒΙρηὐ---οὐἱϑ τοσθ Ορθῃ, [δ6 
οἰ πιοσθ οονψαγᾶιυ--- 70 Τοργοβοπίθα Ὁν φεύγειν καὶ ἀποδιδράσκειν. 
(8.) ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ] “ ΤῸ δδϑοχί, ποσϑυοσ, ἐμαὺ Ῥθόδαβο οὗἩ [8680 
(ΐηρθΙ ἀο 801 ἀο, δῃᾶ ἰμαύ 1 ἐμϑγϑίοσο δοὺ τὰ ΤῊ ΟΠ ρθποθ (88 1 [ἢ9 
80 οὗ ῬΟΠ6Β 8ηα Τη180168 οοπιβ ϊπὐθα 411 ἐμαύ 18 τηϑαηΐ ὉΥ Τα 6] ρθη 6), δπᾶ 
ποῦ ἔγοσα [88 οδοΐοθ οὗ ψιμδὺ 158 δΌβοΙαὔοιν Ὀοδὺ--- 18 σοῖο ἄθορ δῃὰ ψὶᾶὰθ 
Ἰαχὶῦν οὗἨ βρϑθοῖὶ." Μϑοβδῃῖοδὶ οἰτουπαβίϑμοοβ ἃσθ ποῦ οϑΌθοθ, Ῥαὺ ταδί Ὀ6 
Β ρΒοσυϊθηῦ ὅο Βοπιθ ρτοαὺ Γηἐθ] ]Πρθηο9, ΒΟΉ ΔΙΟΠΘ 18 [86 τιονίπρ, ΡΟΤΟΣ ἴπ 
[86 ψου]ὰ οὗ ταϑπ, ἴμ9 οἷν σου] ψ] ΠΊΟΝΙ, δοοοσάϊπρ ἕο βοοταῦθθ, γο ανθ, 
ἴῃ [89 βΒτϑῦ Ρ]δ06, ἴο Θοποθση ΟὈΤΒΘΙΥΘΒ. 

Β. (2.) τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι] ϑϑοοταῦθβ βρθαῖβ Βθσὸ οὗ ἐπ ἄδηροσ 
ΟὗἨὨ ᾿Ἰπ ΌΣ ν ἴο ἀἰβοοση σι μδί 18 ἃ ὈΓΙΤΙΔΤΥ οδυβο, 8πηἃὰ ψδδύ 18 ἸΩΘΙΘΙΥ ἃ 
ΒΘΟΟΠΔΙΣΎ ΟΥ ΒΟΟΟΙΏΡΔΠΥ Ηρ, ΟΔ11868; ΟΥ, 88 10 18 ΘΧΡΙΘΒΒΘΑ ἴῃ [86 τοιμδυ τα Ὁ]6 

Ῥᾶββαρθ οὗ ἰδ Τίπιεουβ 46 .,, γψὸ σαυδὺ ποὺ οοπέουμπα (86 οαυβθ σι ἐμ9 
ΒΌΡΒἰ ἀἰδτν οδ 86 ΟΣ ἰπδίχυταοπί (αἴτιον τῖτα ἔνναίτιον), ΔΒ 1ἴΒ 89 δόξα οὗ 
[89 τᾶν. ΤῊΘ οἶδυβθ 18 ἱποοπιρ]ϑύθ πψίἐμβουῦ φαῦλον ἂν εἴη οὐ 186 111 
ΒΌΡΡΙ6α: ἴπ {86 δοΐιϑὶ οοηνθσβαίίοη (818 οοὐἹά Ὧ0 ἀοῃθ Ὄγ 8 Ιοοῖκ ΟΣ ἃ 

δοπῖασθ. Α βία] 80 οὗ {86 Τηῆπῖνο 15 ἐουπα ἱπ Οοπγ. 177 Ο., ἼΟΥΘ 
δ ΠΡ αῦτα Σηὐτοάμοθβ ἃ ροϊπύ οὗἨ ΕἸΧοΙατπηδύίοι. ([), ψ βίοι μ6 σου] ᾿πίσοάμποθ 

8180 Ἀθτ9.-----(ὅ.) ψηλαφῶντες] Αοοοτάϊηρ; ἰο Ηοϊπαοτῇ, ὃ 1Β οδήθοί Βοΐα ἐσ 
ψηλαφῶντες διὰ ἰο προσαγορεύειν. Το 18 ᾿γΘέθΣ 16 ὕο οοπδίάος ψηλα- 
φῶντες 88 αΒθᾶ ΔΌΒΟΙαύοϊγ, Ὀθοδυβθ ὃ ΣΘΥΘΣΒ βίταρ]ν ὑο {6 ξνναΐτιον οΥ Βοθοοη- 
ΑΙ οδιβο, δηᾶ {818 ψγὰ8 πού ψβμαὺ [89 ΟΟΠΆΤΩΟ ΡΘΟΡΙΘ Βδᾶ ἰπ νἱϑὸν ἴῃ 

τοῖς στορίηρϑ, δι μουρ 1Ὁὃ 8 σι βϑῦ μον ἰουπα δπὰ [6] βαϊβῆϑα Ὑ1}. 
ψηλαφῶντες " (ἕο! ψάλλω επὰ ἁφάω), ῬτΟΡΘΥΙ͂Υ βἰρτβοθ 7ϑοϊησ, ΟΥ 

» Π6 π86 οὗ ψηλαφῶντες ΠΟΙΘ ὨδίΠΓΑΙν βυσροδίθ [ἢ6 ΒΟ] δρΌ]Π ΘΑ οη οὗἨ ἰξ ἴῃ 

Αοἱθ ΧΥ͂ΙΙ. 37, ῇσνο ἰΐ 8 ἀρρ]Π θα ἴο {π0 σγτορύηρ οἵ ἔμ Ἡρδίμϑοῃ δἴίζο αοᾶ. ΤῈ6 ῬΑΒΒΑΘΟΒ, 

ΒΟΎΘΥΘΥ, 8.6 ἴῃ ὁη6 νἱδνν πο ΡῬδΓΔ116], βίπσθ ἴῃ [6 οὔθ [Π6 δοί οἵ σγορύπο 8 Βροκϑὴ οἵ τί 

Θησουγαρεπιθηὶ ἀμ 88 ἀθβί γα ὉΪ6, ὙΠΘΓΘΑΒ ἰῃ (Π6 ΟΥΠΟΙ ἰΐ 8 ΒΡΟΚθὴ οὗ ψΠῺ ἀϊβοουγαροτηθηξ, 

πὰ ΑΒ πη ἀοΒΙγ 4016, Αὐ [Π6 βδιὴθ {{π|6, [116 ΓΘΑΒΟΠΙΠ 98 οὗ Ρ]δίο ἰπ {Π6 Ὑ7Π016 ΡαΒΒδρο, γΠΘῺ οαγτὶοὰ 

Β 
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» 4 ν κά Τ᾽ εἰναι, ὁτι ἀλλο μέν τί ἐστι τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, ἄλλο δ᾽ 
59... , Ὁ Ψ 4. » ἐκεῖνο, ἀνευ οὗ τὸ αἴτιον οὐκ ἂν ποτ᾽ εἴη αἴτιον" ὃ δή μοι 

[4 

φαίνονται ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότει, ἀλλο- 
» 9 »9, τρίῳ ὀνόματι προσχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύ- 

ὃ Ν ᾿ λε , ’ ᾿ ΄Ὰ “Λ΄ ε Ά ΝᾺ εἶν. διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ 

’ ’ ἴφὶ πλατείᾳ βάθρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει: τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν 

ἘατΑΌΙτρ' ἀτηοηρ [89 δἰσίηρβ ἱῃ ΒοασΟΝ οὗ ἐδ τἰρδύ ποθ. Οὐτωρασγθο Αὐϊβίορβ, 
Ῥδο. 691, ἘΨψηλαῴφῶμεν ἐν σκότῳ τὰ πράγματα, Νυνὶ δ᾽ ἅπαντα 
πρὸς λύχνον βουλεύσομεν.---.(6.) ἀλλοτρώυ ὀνόματι] ΤῈ οδεὶν ἘΜὶ- 
ἀΐοηβ μβανο ὄμματι, πΒΪΟΩ 18. Ῥ]δυβῖ 019 αἴϑος σκότῳ, ἀπ ττὰ8 τϑοοσαταθπαϑα 
Ἐν Βοϊεὶρ, (ἃ. ΟΟ]. 142, Ὀὰΐ 16 ἀοοβ ποῦ βυϊ τὶ προσαγορεύω, ἀπὰ ἴΒ ποῦ 
ἔουπᾶ 1: [ἢ τορ]οτίἐγ οὗ ΜΗΗ ------(7.) ὁ μέν τις δένην περιτιθείς] ἙἘχαρο- 
ἄοοϊ]οθ 18 τοϊζοστϑὰ ὑο, γῇο ἰτϑὰ ἕο δοοουπί ἕοσ ἐμο Αχὶτν οὗἉ [89 ϑατίβ, Ὁ 
ΕΡΡοβίσις 1 ἰο Ὀ6 ἱπνοϊνθὰ ἰῃ ἃ στοσίοσ, δῃὰ ἰὸ τϑιηιδῖη ἢχϑα ὑπᾶθν (ἢ9 
του ϊνίηρ Ὠθᾶνοπβ. (ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ, ἴ5 ἰαϊκθι Ὁγ ὙΥὑ ΘΠ ΌΘΟᾺ ἵπ Οἷ089 
οοππθοίίοι πῖΐὰ δένην; Ὀαὺ (818 18 τη ἢ 1688 παύασαὶ ἔμδπ Ηθιτωδηη Β υἱϑυνν 
ΨΕΪΟΒ οοππροίβ ἰδ ἢ μένειν, ἴῃ {Ὧι Β6η86 οὗὨ διϑύξηογί.) ΟἿ Ασὶβὺ. ἀθ Οὗὶο 
Τ1|. 18, 21, οἱ δέ, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, (φασὶ) τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν 
κύκλῳ περιθέουσαν καὶ θᾶττον φερομένην τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν, 
καθάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάθοες ὕδωρ (ἰ.6., Ἧκο ναῖον αὖ τοϑῦ τι ΐη ἃ Θὰρ, τ Ώθα 
16 ΘΌΡ ἰ8 βυγιπρ ταρὶα]ν τουπα)ὴ. ΤᾺΪΒ ἈνΡούμ6βὶβ οὗ ἃ νοσΐοσ, ψὩο ἢ τθ- 
ΒΡΡΘΑΙΒ ἴῃ (δ ῬΏΥΒΙΟΔΙ ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡΩν οὗ (86 ΕΡΙουγθδηβ, αἰαὶ πιθα 80 Θασ]ν 
ΟΌΣΤΘΠΟΥ͂ 88 ἴο ἔοστα ἰδ δυδή᾽θοὐ οὗἉ (μ9 νεῖῦ οὗ ΑὙἸΒίορ 868 ἱπ μθ ΝοΒ (879), 
Δῖνος Ῥοΐπρ ἱπίτοἀυοοᾶ 88 πὸνν Κίηρ οὗ (86 Τπίνοσβο (ἀντὲ Δεὸφ) ἰπ σόοσὰ οὗὐ 
ογθ. Δῃ οἹἱορδηῦ οὐ] πο οὗ [πθ86 ἀοὈαῦθβ ἴῃ (6 ατθαΐδῃ ΒΟ Π00]8 18 Ἰουπὰ ἴῃ 
ΟἸδπάΐαη, ΝΜ411. Τμθοά. Οὐπ8. 60---88.------(8.) ὥσπερ καρδόπῳ] ὙὈὲ τῖναὶ 
Δ γροίμοβὶβ ἰο {μὲ οὗ Ἐχωρθάοοὶθβ νγὰβ ἐμαί οἵ Απδχίτηθηθβ, 0 σϑρχοβοιίθα 
ἐδ9 Εασί δ βοαίπρ οἱ 8 θᾶ οὗ αἷσ, συ Ἀ]ο ἢ Ὁ οου]ὰ ποῦ ἀΐβρ]δοθ, ὑγθοΐβ6]ν 

88 8 κάρδοπος," οΥΣ ἢαὺ ἰτουρῇ, Βοαίβ ὁπ ἃ ὑὰὺ οὗἨ ψαΐθσ. Οοτωρατθ Ασἰβὺ. 49 
ΟΟΙο ΤΙ. 18, 10, ψΆογΘ ἐδπῖβ Βγροίμθϑῖβ 18 ὁχρουπάα .-------(θ.) τὴν δὲ τοῦ 
κ.τ.λ..] οὕτω αἀιιἃ ὡς 810 οοχτοϊαἰθαᾶ, ἀπ [μ6 ογάᾶθσ 18 ἐμυδ: τὴν δύναμιν 

τοῦ αὐτὰ νῦν οὕτω κεῖσθαι, ὡς οἷον τε (ἐστὶν αὐτὰ) τεθῆναι βέλτιστα. 
αὐτὰ, ἐ.6., (λθ οἰθπιθπΐδβ οὗ ξϊηρΒ. 

ουἱ ἴο ἐμοὶ Ἰοα εἰ πιαῦδ ΤοθΌ] 18, ΓΘ ΤΟΙΔΥΚΑΌΙΥ ἰπ Πᾶστηοον τ [80 ἀοοίτίπο οἵ Ηέ. ῬΔῈ1 οὐ (6 

ἨΠ1| οἵ ΜΑΓΒ, ἱπδβιλπος 88 ἔπον δ σῖκο δὲ [πὸ τοοῦ οὗ Ῥο)γίποίδηι δῃηὰ Ἐδιοίβτη, το ἀσο τῆ 6 

τ σβῃΐρ, [6 ἔοστροσ οὗ Βθοοη ΔΤ, (Π0 ἰΔέξοσ οὗ βοι [0.8 οΑπ868 (οὗ. Ἐπηροάοο].239, ὀλίγον τοῦ 

παντὸς ἰδόντω ν), ἰπβίοδᾶ οἵ {μ6 ῬΙΙπιτΎ Οδαβ6. 

4 1.18 ὙΟΣΙῺΥ οὗ Τολδτκ [δὶ ΑΥΒέΟρΔΠ 68, ἰῃ [86 ΝΌΡ65 (670), οχίσϑοι δ ἃ ὁ βἰ ἀ ΓΔ 016 

διπουπὶ οἵ δοδυγαϊν ἔγοτα (μ8 ὙΟῪ ποσὰ κάρδοπος, νοι τσου]ὰ ἀρρθᾶγ ἕο ἤαψθ Ὀθθη ἃ 

ξαγουτγίίο τί ἢ Βοογαῖθβ, ΠΊοΌσΘ ὀρθοί! ν μη ἀθδ!ηρ τ [ἢ [ἢ 6 Θορμἰδῖβ. ὙΠ6Β6 ΡΟΓΒΟῚΒΎΓΟΤΕ ἂρ 
ἐο ὃ6 δοδῃδλιβοα ὈὉῪ {π6 1 πδίγαιοπ8 ἄγανσῃ ὈΥ͂ ϑοογαίθδ, ἰγὸπὶ ΒοῦσοαΘ οομπβί ἀογθά ὈΥ ἴΠοπη ποῖ [0 

ν6 φοπίθοὶ. Οἵ. Ηἰρρίαβ ργοϊοβείης δϑαίηβι Βοογαῖθβ (αἰ κίηρ οἵ ἃ νοὶ (χύτρα), ι5 ἃ φαῦλον 

ὄνομα ἐν σεμνῷ πράγματι. (Πίρρ. ΜΔ]. 288 Ὁ.) 



118 ῬΙΑΤΟΝΙΊΒ 

Βοιταίο, ΤῈ βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι, Ο 
Βηάϊης 811 ἴω ᾿. 
ργονίουΒ ιγ. Ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν 

» 9 Δ ε ΜᾺ ’ ν Ἦν 9 ΄ 
ἔχειν, ἀλλα ἡγοῦνται τούτου Ατλαντα ἄν ποτε ἰσχυρότε- 

ἔμτοντα Ῥμς ρον καὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ἅπαντα ξυνέχοντα 
οη ΟΥ̓ 

τεξοῦγοοα (ος ἐξευρεῖν, καὶ ὡς ἀληθῶς τἀγαθὸν καὶ δέον ξυνδεῖν καὶ 
ἃ Βοϊυζίου οὗ " ὑδὲ Ψ . Α 4 ΕῚ 2 43 9 τ 
ἐπ γιοδίερ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται" ἐγὼ μὲν οὖν τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ 

νν ᾿ φ 3 ’ 3 ᾿ οἱ θλαμαίῖου, πργὴὲ ἔχει, μαθητὴς ὁτουοῦν ἡδιστ᾽ ἂν γενοίμην: ἐπειδὴ 
“Ἄ 4 9 δὲ ταύτης ἐστερήθην καὶ οὔτ᾽ αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε παρ 

ἂν ΄-ῸὉΝ οἱ δ ἄλλου μαθεῖν οἷός τε ἐγενόμην, τὸν ὃεύτερον πλοῦν ἐπὶ Ὁ 
Ά ΜᾺ 

τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν ἧ πεπραγμάτευμαι, βούλει σοι, 
Ἁ᾿ ’ ω λῚ εκ ἔφη, ἐπίδειξιν ποιήσωμαι, ὦ Κέβης; ὙὝπερφνῶς μὲν οὖν, 
Ψ 
ἔφη, ὡς βούλομαι. 

σ. (8.) ΓΑτλαντα] “ ΤΆΘΥ ἐδίηξκ ἐμ  Ὺ ψ11 ἢπᾶ δὴ Αὐἰ88 (ου δωμῷφονἐζοσ 
Ο8180) ΒίΓοΟΠροΣ (μδῃ 818, τ Β1ΟὮ 18 (μ9 ἔστπο Αὐ1848.᾽ ΤΙ γαΐπ, ἀριοθ βοοζαῦθθ, 
ἴον [89 Α(188 ἔμον ὑμῖηκ ἔθου ἀἴϑοονοσ 111 6 δὴ οϑϑοί, ἀμὰ ποὺ δὴ, Εἰ οῖσαξ 
Οδα86.------(δ.) δέον ξυνδεῖν] ξυνδεῖν 1ἴΒ ἀθροπᾶθπῦ ὁπ δέον, ποῦ, 88 μι88 
Ῥθθα βοσῃϑίσηθθ ἐμπουρμῦ, οα οἴονται. “ΤΆΘΥ ΤΩ ΚΘ τὸ δοοουπῦ δὖ οἱ 
(οὐδὲν οἴονται) οὗ ἐμαὶ ψΒΙΟᾺ 18 ἔσταν αοοά ἀπὰ ποϑάξα], 8ο 88 ὅο Ὀἱπᾶ δπᾶ πο] 
τοροΐδος ἐμ ἔγατηϑ οἵ ἐμῖηρβ.᾽ ΟὈχάρατο (86 βοῖο ῥσίποῖρ!θ ἴῃ Ὥϊορ. 1μδοχί- 
ΥΙΙ. 99, Ὑποτο πᾶν ἀγαθὸν 18 οματδοίοχιβοα ἃ8 δέον, ὅτι συνέχει 
ἐν οἷς χρή, [9 νοι οὗ ἀιεόψ (δεῖ) Ὀαΐπρ' ῬΆΙΟΙορίοΑΠ]γ [89 βᾶτὴθ 88 {πο σον 
οὗ δύναίη (δέω). 

Ὁ. (1.) τὸν δεύτερον πλοῦν] Τακίηρ ἐδ ϑϑοοηα δοδέ οομγ86, 8 ἐδδ δαψέηφ 
ὦ. ΤᾺΘ οχριδηδίϊοη οὗ {μ18 ἀϑ}}ν ρίνθη 1Δἀοη 68. [89 Βθῃ89 οὗ δεύτερος 
πλοῦς" σἰϊὰ δεύτεραι φροντίδες ἴῃ Ἐπτ. ΗΠΡΡΟΙ. 486 (οἵ, Τιορᾳ. ΤΥ͂. 728 Ἐ)), 
ΒΟ} “Βοοοπᾶ ἐμουρπίθ,᾽ ΓπουρᾺ Ββοοομᾷ ἴῃ χάδι οὗ ἔτηθ, ἃσθ θοϑὺ πᾶ οὐρᾷ 
ἴο Ὀθ ἢχβέ. ΤῊΪΒ νἱονν οἵ δεύτερος πλοῦς 18 ἱποοχέθοῦ, {86 ἔστιθ οχρίαπαίϊοι 
Ὀοΐηρ; ἐμαῦ 10 ΒΙ Ὁ 18Η68 ἃ “Βθοομᾷ σϑβουσοθ 1 ἀθἔδυ]ῦ οὗ ἃ Ὀϑίῥοτ,᾽ ἀπά 18 δρριϊοᾶ, 
ποῦ ο Ὑμαὺ 18 αὐϑοϊμἐοίψ, Ὀὰὺ τ δύ 15 γοίαξίοοῖν Ὀοδὺ. ΤῊΘ ρχόονοσ 18 οπ6 ἔγοτα 
Ββοδαυῖῃρ 1186, [86 δποϊθηῦ τηδυηον μαυϊηρ οὔὔθῃ, οα 86 ἔβ1]υτὸ οὗἩ (86 Ὀσθθζο, 
ἴο τοβοχὺ ἴο (89 Ἰαδοτίουβ οἂσ. ΟΣ Ἐιβίαί. Ρ. 1468, 20, δεύτερος πλοῦς 
λέγεται, ὅτε ἀποτυχών τις οὐρέίου κώπαις πλέει. 0 Ἐμδίεαίῃ. 

“ Ῥ]δίο τι} 68 8 Βίτη 187 ΔρρΠοαἰίοι οἱ δεύτερος πλοῦς ἴπ ῬΆΠΘΡ. 19 Ο., καλὸν μέν, τὸ 
ξύμπαντα γιγνώσκειν τῷ σώφρονι" δεύτερος δ᾽ εἶναι πλοῦς δοκεῖ, μὴ λανθάνειν 
αὐτὸν αὑτόν. ΕἰπΙΠΑΥ Υ ἴῃ Ατἱδὲ, ΡΟ]. 1Π1. 18,28, βέλτιον μὲν οὖν τὸν νομοθέτην ἐξ 
ἀρχῆς οὕτω συστῆσαι τὴν πολιτείαν ὥστε μὴ δεῖσθαι τοιαύτης ἰατρείας" δεύτερος 
δὲ πλοῦς, ἂν συμβῇ, πειρᾶσθαι τοιούτῳ τινὶ διορθώματι διορθοῦν. Ατίδίοι!α οἴα- 
ῬΊονβ ἰΐ βἰ τα τὶν ἰπ ἘΠ. Νίο. 11. 9, 4. Οὐοτιρατθ ἰλ6 1ΠΠπϑἰγαῖέοῃϑ οὗ ἴῃ 6 ργονϑσ ο]δοίοα ὉΥ͂ 
Οδίδκου οα Μ. Απίοπίπυα ΙΣ.2; αἷδο Οἷο. Ταδο. ΤΥ. ὅ, ΟΣ “ ῬΡϑδῆάοζο νοῖα οτδίϊοπίδ ἐδ 
ΟΡΡοβθᾶ ἴο {86 βίονγοσ πηοᾶθ οἵ ργοοθθάϊηρ, ὙἹΖ., “ ἀἰδΙϑοιϊοοστιτι γϑηυΐδ,᾽ ((.0., δεύτερος πλοῦς). 
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ΧΙΥ͂ΠΙ. Ἔδοξε τοίνυν μοι, ἢ δ᾽ ὅς, μετὰ ταῦι 
ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆναι ͵ 
πάθοιμι ὅπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες 
σκοπούμενοι: διαφθείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ ὄμμα: 
ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινι τοιούτῳ σκοπῶνται τὴν εἰκέ 
αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ διενοήθην, καὶ ἔδεισα, 
παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην βλέπων πρὸς τὰ πρὸ 
ματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων ἐπιχειρ 
ἅπτεσθαι αὐτῶν. ἔδοξε δή μοι χρῆναι εἰς τοὺς λόγι 
καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὄντων τὴν ἀλ 
θειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάζω τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικ 
οὐ γὰρ πάνυ ξυγχωρῶ τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμει 

Ῥ᾿ 661, 48, ὁ τῶν κωπηλατούντων πλοῦς δεύτερος λέγ 
πλοῦς, ὡς πρώτου ὄντον τοῦ πλέειν πρὸς ἄνεμον. Ἑ 
ἴω δαλ]θὰ ἐπι ΗΒ Αγοέ γογαβθ, ἀπιᾶος ἐμο φυϊάαποο οὗ ἐμ ῬΗγαίοἰδίβ, θοὸς 
βάγβ ἐδναὶ μι βοὺ οαῤ ὈΥ Ἀἰταβο]  οπι 8 δοοοπιᾷ ψογδβο οὗ ἀίβοονθε ἴω βθασοῖι 
βο]!ὰ Βακῖβ οἵ Βοίπιβ, ποὺ ὉΥ φαξίπρ οἱ ἐδ ουξνγατὰ του] οἵ Μαίίοτ, θαΐ 
παρα αίήπβ, οι ἔπι ἔκιποσ τγου]ὰ οἱ Ἡπουρβιι.-----(2.) βούλει σοι, ἄῤη, . 
δειξιν] ὙΠοτΘ ἴ8 ἃ ἐουιοὶ οὗ ἔτουν πὶ ἐπίδειξις, τΪΟᾺ τγαβ ἐμ ὀχρτγοϑβῖοσ 
Ἔμιο Ῥγοέαπέϊου ἀϊρ!αγ οἵ ἀοτηοηδέταίετο ρονγοσ τηβὰθ ὈΥ ἔδι βο-οδ!]ϑὰ ΒορᾺ 
ΒΥ {μο ἱπίχοἀυοέίοπ οἵ βούλει, ἐμ βαπέθποθ σβίομ μα ργοοοθὰθᾶ βὸ 
δἰβηστοδ νον, Ὀθοοτιοβ βαἀά θη] ἐπ οστοβαένο. 

Ἑ. (6) ἔσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάζω] ϑοοταίοθ παὰ δὲαίοὰ ἐμαὶ ἔδιο δραᾶ, 
Ἐλιο οχύσττιαὶ σου] ὰ Ὁ ἔδι9 βθῃβοβ βἰπιρ!, νου] τιοὲ οοπάυιοὐ ὑο Ἱκιονηϊοᾶρ 
Οπυβαϊίοι, δαὰ ἐδαΐ {80 οδδοί οἵ βυαοὰ δέπιὰγ πουϊὰ 86 ΕΚ Ἰοοϊείπρ: δὲ 
θοϊέρβο οὗ ἐδ βυῃὶ ὙΐῈ (86 πιαϊκοὰ ογθ; υἱξι, ἀϊσσίποββ ὑπιᾶθι ἐμο ἄδαα 
τοῖο οὗ ῬΒΘποχηθῆα (οἵ, ἐλεγγιᾷ ἴῃ 19 Ο,, ταράττομαι ἰπι 100 1).). 1 Βοτοί 
ἈΘ 068 οτι ὧο ΒΕΥ, 88 Οῃ 868 8 πηράϑμινῃ ἴτι Ἰοο ήτιβ; δῇ 8τι ΘΟΙ͂ρθ6, ΒαΟΒ 88 
ποβοσέΐοτι ἴπ τγαύοτ οσ ἐμ ἘΪΚΘ, Β0 τυυϑὲ γχζὸ Ῥτοοθοᾶ τοβαγάϊηρ' ἐδ δχέρ: 
ττοσϊὰ, Ὀγ βέυάγίπιρ ΡΒ Θποτλθηα ἐμτουρῈ ταθάϊα, οΣ Τπιαβοβ, τ Ιοἢ. Ἰτηδρο8 
Ῥο ποίμίηρ οἶβο ἐβδὴ οἱ λόγοι, ἐιδ., Ῥτϊποῖρίθθ οΣ Βδβϑοῦβ ἑηβθ!θοξα 
Δρργομαηι θᾶ, ΤΆ βἰταῖο, μουγονοσ, Ἀ88 ἐμ ἀϊδβαγαπίαρο οἵ τορτοϑοπέϊπρ: 
Τα ο!θοξυδῖ πουϊὰ 88 ἔδιο βμιβᾶονν, διὰ πού ἐδ τα εν; ἀπὰ ἐμογθίοτο Βοοῖ: 
δ ὁποο δηβίοϊραίο διὰ οοττϑοίβ 8 τοϊβιτωρσοβαίουι ἐμαὶ τηϊβὴὐ ασῖϑθ ἔγοται 
προ ο ΒΌ 0}. 8 εἰπιῖϊθ. Ῥόγλαρϑ, δοιοϑυθν, ἐὰ4 Ῥγοθεϑ 1 τεῇον ἐο (γῖα., τὸ ἐν λό: 
σκοπεῖν) ὧα ἐπ α οογίαΐη γϑερεσέ νοΐ Ῥαγαϊίοῖ εοἱεἢ, ἐδαέ ἐο εολίοῖ, ΠΣ οονιρανο {έ, 
1 ἀρ κοί αἱ αἰΐ αἀπιΐε ἐλαὲ ἐδα πιά «οἦο ἰοοῖα αὐ ἐλέηφο ἐηι ἐλοὶγ Ῥρένιοίρίο, 
ἐλέηρα α «ὐλίέ νεοτὸ ὃν ἐπιάφοα ἐδανι ὁγι ερῆο ἰοοξα αὐ ἑλόιη ἐπι ἐλοὶγ ὀσέογσιαὶ φ, 
“ΑἸΒΟΌρΆ ἐδ ἴα ἔτι, βαγβ Βοογαύοβ, ἐδμιδὲ ἔβιοϑθ Ὑγῆιο Ἰοοῖς δὲ ἐδ: βαπ' 8 σοῆθο: 
ἴῃ ταΐασ, 800 8 σεδοοίζοιι κῃὰ ποξμέπᾷ: πιοτθ, 1 ἀρ τοὺ δἀτοῖβ ἐμαὶ ἔδιοβθ 
βευὰγ ἐο οδίαίῃ 8 Κηοποάρθ οἵ Βοίπρ ἐΒτουβῈ {86 πιράέμην οὗ (89 Ῥεϊποΐ. 





ΡΗ͂ΞΡΟ. [ρ. 100.] 1 

τὸ καλόν, οὐδὲ δι’ ἐν ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ διότι μετέχ 
ἐκείνου τοῦ καλοῦ: καὶ πάντα δὴ οὕτω λέγω. τῇ τοιᾷ 
αἰτίᾳ ξυγχωρεῖς; Ἐυγχωρῶ, ἔφη. Οὐ τοίνυν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐ 
μανθάνω οὐδὲ δύναμαι τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς τα 
τας γιγνώσκειν" ἀλλ᾽ ἐόν τίς μοι λέγῃ δι᾿ ὅ τι καλ 

Ὁ ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ χρῶμα εὐανθὲς ἔχον ἣ σχῆμα ἢ ἄλ' 
ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα χαίρειν ἐῶ, ταράττομ. 
γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνι 
καὶ ἴσως εὐήθως ἔχω παρ᾽ ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποι 
αὐτὸ καλὸν ἣ ἡ ἐκείνου τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἰ 
κοινωνία εἴτε ὅπῃ δὴ καὶ ὅπως προσγενομένη" οὐ γι 
ἔτι τοῦτο διισχυρίζομαι, ἀλλ᾽ ὅτι τῷ καλῷ πάντα τὰ καὶ 
γίγνεται καλά. τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ἀσφαλέστατον εἷν 
καὶ ἐμαυτῷ ἀποκρίνασθαι καὶ ἄλλῳ, καὶ τούτου ἐχόμεν 

Ἑ ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμ 
καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποκρίνασθαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ κα. 
γίγνεται καλά: ἢ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; Δοκεῖ. Καὶ μεγέι 
ἄρα τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ τὰ μείζω μείζω, καὶ σμικρ 
τητι τὰ ἐλάττω ἐλάττω; Ναί. Οὐδὲ σὺ ἄρ᾽ ἂν ἀποδέχο 
εἴ τίς τινα φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῇ μείζω εἶναι, κ 

Ῥ. (1) ἢ χρῶμα εὐανθὲς ὄχον ἐ., Βαοὶι ἃ ὁπο ἀοβοτῆθοδ πιοτὸ Ββοποτοο 
ἼΈΟ δοτωτηοαι τε ϊηρ 88 ὅτι ἐπϑοτίοα αἴτον ἐδιο ἤταέ ἢ, ΜΒΙΟᾺ τιθοοδαϊξαὐοα 
ϑοτύ ὑο [89 ΒυΡΡΙΥ͂ οὗ ἐστι αἴοπρ πῖξῃ {86 Ῥατεοίρῖθ, πὶ (μῖ8 ἐτιδέβῃιοϑ ἃ οἵα 
τοόουτοθ, ὙῊΟ δῆονο ἰ8 ἔμ τοδάϊηρ οὗ Ἴαων,, οα. ΤΠ. δῃὰ (α ἢτεί Βαὶ 
ΒοΔΙ., ἔχον θοΐπρ; ϑφυϊναϊεηξ ἐο ὅτι ἔχει.-----(8.) ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως. 
ἔσων εὐήθων] ὝΜοτο ἰδ ἃ βταδαίίοπι οὗ τηοἀοθίγ 88 ἨΘ ἈΡργΌβ 68 ἐδ τον 
σα οἱ ἐμαυτῷ, ἀτέχνων ἰδ βοτο αγεερεῖψ, τιοὶ ἀτεχνῶς (οπνοίπῳ.----τὶ 
παρουσία εἴτε κοινιωνία] Ῥτοτα ἐμί8 Ρβδαβ, 88 Ὑ6}1 88 ἔγοται ἔμ Ῥαστ 
πίάοα 130 Ἐ.- 189, 138 Ὁ., β8ιἸ δυπι οὔβεγνεβ, ἐμοῦ 1ὲ 18. ματι ἐμαὶ ΡῚ 
μιὰ 6 ἀἰθθου εν ἴπ πάϊπρ, ἃ ᾿ἰοττα ἐο ἀοπούο ἔπο οοπηοσείοι Βούτοαπι ἐδο 
διὰ (μ0 οοποτούο ῬΗδποτηθποῖι, οσ ἐμ0 Πηκ 8 οὗ βυθείβέοπιοο ὙΒΘΓΘΡΥ, 
δχδιρῖο, Βθβυΐγ, ψἈῖ μι ἰδ ὁπ διὰ ἱπάϊγίβίη]θ, οατὶ ῬῸ ἔοαπιά ἐπ ΒΔ Όΐ 

κ᾿ Ἴδο οοπαοοεῖοα Ὀούνγοοῃὶ (μι Τάδαὶ “Οῃθ᾽ ἀπᾶ {δι ῬΈεποτποῦαῖ “ ΜΆΠΥ ̓  βπάε ἀπε 
ἀχεοταριιϑοδέϊου (οοογάϊηξ ὑο Ῥατπηθηϊάοϑ 181. Α.), ἴα Ῥαψ, τρμίοιι, τρ μῆλο 1 18 ὁπ δῃὰ {δὲ 88 
γοὶ εχἰδὶϑ 'Ώ τηθΩ  ῬΙαΘδδ, δῃὰ ἔο ἸηΔΩΥ͂ ῬΘΓΒΟΏ, ὲ ὁποο, ἩΠΕΠΟαΣ ἐΒα τ ῸῪ Ὀοίηφ ἀιν!άοὰ Γ 
ἀμμοὶδ; 8ὸ αἶδο τὴ} 18 Ιάρα,, 

Β 
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τὸν ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ ἐλάττω, ἀλλὰ διαμαρτύροιο 101 

ἂν, ὅτι σὺ μὲν οὐδὲν ὄλλο λέγεις ἢ ὅτι τὸ μὲν μεῖζον πᾶν 

ἕτερον ἑτέρον οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν ἐστιν ἢ μεγέθει, καὶ 

διὰ τοῦτο μεῖζον, διὲ τὸ μέγεθος, τὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ 

ἄλλῳ ἔλαττον ἢ σμικρότητι, καὶ διὰ τοῦτο ἔλαττον, διὰ 

τὴν σμικρότητα, φοβούμενος, οἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος 

λόγος ἀπαντήσῃ, ἐὸν τῇ κεφαλῇ μείζονά τινα φῇς εἶναι 

καὶ ἐλάττω, πρῶτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι 

καὶ τὸ ἔλαττον ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ οὔσῃ 

τὸν μείζω μείζω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ Β 

τινι μέγαν τινὸ εἶναι" ἢ οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα; καὶ ὁ Κέ- 

βης γελάσας, Ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, τὰ δέκα τῶν 

ὀκτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὑπερ- 

βάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήθει καὶ διὰ τὸ 

Βοδυ νυ] ΤὨΐπρβ, τ ΠΙΟΝ ἈΣΘ ΤΆΔΩΥ ἀπὰ ἀἰνὶθ:0}19θ. ΤῊΘ ποχύ οἶδιδθ Ἰδροῦσβ 

τπᾶοσ ἃ ἀἸΠπουοΥ ἴῃ ἐμο τοαάΐπρ. ὙΝ γὐξθηδοῖ ῥσοροβοᾶ προσαγορενομενη, 

ΒΟ ἄοθ8 ποῦτοπιονο [86 ἀ Π οΌ]ΕΥ τί βίτρ ἔγοτα (89 (αἰτὰ εἴτε σϑχυϊγίηρ' ἃ {πἰτὰ 

δμδοίαηἐὐυο αἰΐον ἴθ. ΤῊΘ Ῥσορα πεν 18 ἐμαὺ εἴτε 18 δὰ ἀποοπβοῖουβ σϑρϑί(ϊοι 
οὗ {πο δοσοβοίηρ;, ἀπά ἐπαξ προσηγενομένη 18 τηδᾶάο9, ὈΥ ἃ Κὶπά οὗἉ πγρογρϑίοι, 
ἰο αρτοθὸ σε κοινωνία, ἰπδίοαα οὗ τοῦ καλοῦ.------(6.) οὐ γὰρ ἔτε τοῦτο 

διϊσχυρίζομαι]η βοογαῦοθ 8478 ἈΘ ἀο68 ποῦ ταθδτὶ [0 ἀθῆτιο ἔἈυ 6 ΟΥ̓́ΤΩΟΓΘ ταὶ- 
παΐο]γ ἐμεῦ ροϊπῦ (νΖ., [1:6 παΐαχθ οὔθ οοηπϑοίϊομ) Ὀαῦὺ Βίπαρ]ν ἴο ἐπιβιϑῦ οι ἐ818, 

ἐμαὶ 1018 Υ ΒΘοΘΌΪΥ 411 [8:6 θοδα 1] ἐῖτρη Ὀθοοσαθ τ μδῦ {ΠΟῪ ᾶτθ. (Ηθηοθ [ἢ 

οΘηδισθ οὗ Ατιβϑίοιο (Δ οίδρΆ. 1. 6, 4) οπ Ῥ]αἴο δπᾷ {μ6 ῬΣΕΒΔΡΌΣΘΒΠΒ, 88 παρ]θοῦ- 

ἴῃς ὑο ἴδοθ [86 ῬΡγΟΌ]οτα οὗ οχρ αἰ πίτιρ; ἐμ18 οοπποοίζομ Ὀϑύνγθθα {μ6 ῬΒΘποσαθμηδὶ 

Ἐϊδοοίβ διὰ ἔμοϑο ὦ ρυίογὶ ΤΑ, ἴο ΨΏΙΟᾺ {πὸ πᾶπιθ οὗ Δ᾽ιρδογ 8 ΤᾺ σίνοα ὮῪ [89 

ῬυΓΒΑρΌτοαμΒ, δὰ Ζύραθ Ὁ Ρ]αίο: τὴν μέντοι γε μέθεξιν ἡ μίμησιν, ἥτις 

ἄν εἴη τῶν εἰδῶν, ἀφεῖσαν ἐν κοινῶ ζητεῖν.) 

101 Α. (1.) διαμαρτύροιο ἂν] ϑοοσαῖοθ ἢπα5 ἔδλα]ν τῖξ αὶ [μ6. Θοτηταοα 
ῬἈΓΑΒΘΟΙΟΘῪΥ 88 Ὀϑῖπρ ὉΠΡΕΙ]ΟΒΟΡΒΙΟΔΙ, ἩΒΟΣΘΌΥ αὐδ 98 δηἃ Ῥσοροσῦλθθ 810 

αἰἰτιθαϊοα ν᾽ ταθδη8 οὗ ουὐνατα ΔΡΡΘΆσΆΠΟΘΒ, δπᾶ πού ὉΥ [}6 δοΐιδὶ ροββϑββίοι. 
οὗ 186 αυΔ}1 0198 ἀπ Ῥτοροσίϊοθ. - ΤῊΘ ταθϑτιῆ, ἢΘ ΔΣΡΌΘΗ, 18 Ῥυΐ ῸΣ [819 σδυεθ ; 

{86 τηδη οβϑίδιοι ον ἔμ Ἐθβθποθ, “ΤΉ, ἴῃ τοραγὰ ἰο βίδξυχο, ἃ ταδπ 18 βαϊὰ 
ἰο ὈΘ (6 1Π1ὸΣ ὕμπ8η 8 ποθ  Σ ὈῪ 180 Ὠοδβά, Ὀὰὺ [80 Βοδᾶ οαπποῦ ὍΘ {10 ΟΔῸΞ6 ΟΥ 
ῬΣΪΠΟΙΡΙΘ, 10 18. ΟΕ]ΥῪ [86 ΤΔ68185 οὗὁὨἨ ΣΘΟΚΟΠΣτρ; ΟΥ ΤΘΘΟ ἰηρ 8Πι οδίϊτηδίθ, δπα τοὰ 
ὙΟΌ]α ῥχούοδῦ ραϊηβῦ Ὀϑίηρ' Βαρροβοᾶ ἰο σϑρασγᾷ (δ μοδᾶ 1086] 88 [89 Ῥχΐπ- 

οἶρὶθ, θθοδᾶῦβθ σοὺ Μοῦ] μᾶγθ ἃ βα] υὐατῪ ἴθασ οὗ θοΐπρ τηοῦ σι ίι [86 ΟὈ͵Θοίοα 
τδαῦ, 18 ἰἄτοο σθαι ΤῸ ΣΘ δοσαρασοᾶὰ ὑορϑίμοσ, ομθ ψουἹά Ὅ6 ἔουπα ᾿πἰοχταθάϊαῦθ 

θούπθοι ἐμ οἶμον ἔτο, δὰ (18 ἰῃ οσταθαϊδὺθ τδηὶ του] Ὅο βαϊὰ ἰο Β6 Ιασψζὸσ 
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πλῆθος; καὶ τὸ δίπηχυ: τοῦ πηχναίου ἡμίσει μεῖζον εἶναι, Οσμθέπαβιίοα 
ἢ [86 οχρο- 

ἀλλ᾽ οὐ μεγέθει; ὁ αὐτὸς γάρ πον φόβος. Πάνυ γε; ἔφη. εἰσ οἵ ἴδιο 
Τί δέ θέ θ ΒῶτΩΘ Ῥχγίῃοὶ- 

{ δέ; ἑνὶ ἑνὸς προστεθέντος τὴν πρόσθεσιν αἰτίαν εἶναι τι, πῖλον τ 
1Πυδιγαϊοα ὉΓ 

8 ὙΑΙΪΟΙΥ οὗ 

βοῖο ἂν λέγειν; καὶ μέγα ἂν βοῴης, ὅτι οὐκ οἶσθα ἄλλως Ἄχκωριοε. 

πως ἕκαστον γιγνόμενον ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας 
ἑκάστου οὗ ἂν μετάσχῃ, καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις ἄλλην 
τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ᾽ ἢ τὴν τῆς δυάδος με- 
τάσχεσιν, καὶ δεῖν τούτον μετασχεῖν τὰ μέλλοντα δύο 
ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ ἂν μέλλῃ ἕν ἔσεσθαι, τὰς δὲ 

[4 ’ Ἁ ’ Ἁ 4 Ἀ , σχίσεις ταύτας καὶ προσθέσεις καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύ- 
τας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρίνασθαι τοῖς 

ἴω [έ ν μι Ν » Ν, , ᾿ 

Ὁ σεαυτοῦ σοφωτέροις: σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ λεγόμενον, τὴν 
ἑαυτοῦ σκιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ 

ἔθδπ {89 οπθ, Ὀπΐ Β᾽η8116Σ ἔμδη {86 οὗμοῦ, ὈῪ ἐμ9 Ὠοδᾶὰ : τ Ὸ} ἰβ δρεισά, 

Ῥοοδῦβο {π0 Βοϑδαὰ οδῃμοὺ Ὀ6 ΒυΡροδβϑᾶ ἴο ὈῸ {89 οὐυδθ οἵὗὐἨ ομὸ Ὀοίῃρ Ὀοΐα 
ΒΙΩΆΪ1ΟΣ πα ρτϑαίοσ δὖ [9 Βᾶπιθ ὮΤΩΘ: 84 ΒΘΟΟΠΑΪγ, θοοδυθο {8 μοϑδᾶὰ Ὀοΐπρ' 
ΒΤΩΆ1] τοϊαἰΐνοὶν ὑο ἐμο Ὀοάγ, 1018 ΔὈδατα ἴο Βαν ὑμαῦ ἃ 510811 {μϊπρ (σμικρῷ τινὴ 
688 ὉΘ {89 οαι189 Οὗ βΥθΑ 688 1τὶ 006 ΟὈ͵θοὺ ΟΥΘῚ δῃο μον. ΤΉΘΙΘ τηυδί, ἱμοχϑίοσο,. 
ὍΘ ΒΌΡΘΟΥΒΘΙΒΌΟΙΒ ῬΣΟΡΟΥ Ἶ 68 Ροββοαβοα ὉΥ δηᾶ  μοσθηΐ 1 ΟὈ͵ οί, ἀηα Ραχίδκοη 
οὗ ὉΥ ἐδοτα, ἐο ΨὨΐοῖ νθ χὶνϑ βοι πδπιθῦ 88 ταδρτιυἀθ (μέγεθος) ἀῃἃ Βιη8 1.688 

(σμικρότη).᾽ 
Β. (8.) ἑνὲ ἑνὸς προστεθέντος] “ὙὝΒΘῃ οὁπθ ἴ5 δἀἀθᾶ ἰο ομθ, ἔνγο 18 

δὴν ποῦ ὍΥ 7υχία-»Ροβίίίοη, Ὀαὺ ὉΥ ἀπδιν Ὀοΐπρ ᾿πἰσοἀποσά.᾽ 

Ο. (2.) μέγα ἂν βοιῴης] ῬΙαίατοι. (Μον. 1068 19.) π808 ἔπ: Βᾶτηθ θχ- 
Ῥγθββῖοι τορ τη, [86 Ῥτοξθαβίοῃβ οὗ [89 Βιοϊοβ, ὁ δὲ ἐκ τῆς Στοᾶς βοῶν 

μέγα καὶ κεκραγώς, ᾿Εγὼ μόνος εἰμὲ βασιλεύς.--- οι τοοιιᾷ ἰομάδη ργοίοδέ 
ἐλδαέ γοις ραηηοί οσοποοίυθ φασὶ ἐλέη αγιδίηρ ἦς ἀν οὐδόν σαν ἐδα ἂδ ἐξ ραγέαξοϑ 
4 ἰλο ραγεἰσιῖαν Ἰϑδοριοθ οὗ «ολίοῦ, ἐὲ ἰδ α ραγίαλον. τῆς ἰδίας οὐσίας ΞΞ: τῆς ἰδέας 
[86 πρΐνοσβαὶ τηδηϊοβεϊπρ 1(86117 ἴπ, θὰὺ ῬΣΊΟΥ ἴο, [86 ραγχίϊουϊαν, 8ὸ ἐμαΐ [δ9 

ΠΟΧΤΩΟΣ ἰΒ 8π οὐσία (8όγη,), (9 Ιδαἰΐοσ ἃ γένεσις (ἸἘγογάρ). ΟἿ 100 Ὁ.» 
ποίο. ------- (θ.) κομψείας ἐῴης ἄν χαίρειν] ϑιοῦ γεϑνθνιθοέδ ψοῖς «σοι ἰδέ 
αἴοηδ (ἰ.6., ΒΌΘΙ. 88 Βοθσὰ ὅο Οχ δίῃ, 88 1 [ΠΟῪ ὙΘΙΘ ΟΔΈΒ68, ΜΆΘΗ [ΠΟΥ ΔΣΘ ΟΠ] 

οϑδοίβ ΟΣ ῬβΘποση 68), ἐδαυΐη ἐο οὐδδγ8 εἶδον ἐδαμ ψοι ἐδ6 ργίοϊίορο 9 μδὲμρ ἐδθηι 

ἐμ γορῖψ, τυλθη αϑζοα ΓὉΥ 12:6 οαδό6.ἁ. ΤὮΘΙΘ 18 8 ΔΙ] υβίοη ῬΣΟΌΔΌΙΥ ἰο [89 

Ῥσδοίιοδὶ δᾶ υ]οθ Εἶνοπ ἰο [80 φβίμοίοδὶ Αταρβίοη, 1π [80 ἈπΕΟΡ9 οὗ Ἐατίρι άεθ, 

Τοιαῦτ' ἄειδε καὶ δόξεις φρονεῖν Σκάπτων, ἀρῶν ηῆν, ποιμνίων ἐπισ- 
τατῶν, ἤΑλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς σοφίσματα, Ἔξ ὧν κε- 
νοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόμοι. 
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ἀσφαλοῦς τῆς ὑποθέσεως, οὕτως ἀποκρίναιο ἄν. εἶ δέ τις 
αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης ἂν καὶ οὐκ 
9 , ὦ 9 9 9 ’ ς  9ὴ ’ » 

ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὁρμηθέντα σκέψαιο, εἴ 

σοι ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ: ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης 
αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην 

4 κ΄-ὦ 
αὖ ὑπόθεσιν ὑποθέμενος, ἥτις τῶν ἄνωθεν βελτίστη φαΐί- 

ν 9 ’ ε 4, »ν ν Ἁ 9 Ἁ ’ 

νοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἄμα δὲ οὐκ ἂν φύροιο, 

ὥσπερ οἵ ἀντιλογικοί, περί τε τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ 

τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων, εἴπερ βούλοιό τι τῶν ὄντων 
εὑρεῖν. ἐκείνοις μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ εἷς περὶ τούτον λόγος 

9 Α ᾽’᾽ ε ᾿ἴ ν [ « ᾿ ,΄᾽ 6 ΄]Ζαα ’ ΄ΝᾺ 

οὐδὲ φροντίς: ἱκανοὶ γὰρ ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα κυκῶν- 
τς ὃ ’ ᾿ 9 Ἁ ς -Οῳ »" 9 δ δ᾽ Ψ γ 

τες ὅμως δύνασθαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν' σὺ δ᾽, εἴπερ ε 

Ῥ. (1.) δεδιὼς ἄν, τὸ λεγ.] «47;αἱά, αθ ἐλ6 βαψίηρ ἰσ, 9} ψοιν οἱοη δῆαάοιν, 
ἴ,6., ὙΠῚᾺ αἰταοβὺ οδυΐίοι. ΟἿ. Ω. Οἷο. Ῥοί. Οομβ. 11. 9: “Ὁταῦσγδμι βαδτα τηϑίυί.᾽ 

Οἴο. δά. Αὐῦ. ΧΥ͂. 20 .------(2.) ἐχόμενος ἐκείνου) «ἀἀλογίησ Ξρηεῖν ἰο ἐδλαΐξ ἕη- 

»γορηαδίο ροϑίϊίορ ἐπ ἐὴ6 ργέμοίρῖο, νἷζ., ὅτι τῷ καλῷ αὐτῷ πάντα τὰ καλὰ 
γίγνεται καλά, οἵ, 100 Ὁ. Οἱ οὕτως ΤΟ]]ονίηρ; 8 Ρατἐϊοῖρ 0, 119 δῃ ἀροάοβίβ 
δέτοσ ἃ ῥσοίδβίβ, οἷ. 61 Ο., π.------(3.) εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο] 
Τὴ (Πϊ8 οἰδυβθ ἔχομαι, Ὀθίπρ' θὰ οὗ [6 ᾿τηράρηθε, μ88 [19 τπιπυβιδὶ 86 Π89 οὗ 
αϑϑαϊΐ͵ ἡ Ι ὨΙΟᾺ 18 (Δ. ΤΏΟΣΘ ΣΘΙΩΔΥΚΑΌ]Θ, 88 ἰδ Φ0]ΠΟΒ ἱτωπιοαϊαὕοῖν αἴίοσ ἐχόμενος 

πῃ [89 ΟΥΪΏΔΙΥ 86η86. δῦ ρσχοροβϑᾶ ἴο μοῦ σἱὰ οὗ (818 αὐπουν ὈΥ τϑδάϊηρ, 
ἰπβίοδᾷ οὗ αὐτῆς τῆς, ἄλλης τινὸς, ψ ΠΙΟΆ, Βονγονοσ, ἀββίσουβ ἐμ ὁομ πα 
οὗ [89 ὑπουρμί. ΤᾺΘ Ιϑαδὲ αὐ ΠΟ ν 18 ὑο δοοορὺ ἔχοιτο ἴῃ ἰμαῦ ἀπιυβι8] ΒΘΏΒ6, 
ΤΑΌΘΝ 88 ἅπτομαι, ἱπ 86 Τ.., ἢδ8 {89 πηθϑαηΐτιρ' οὗ αδϑαϊϊ, [80 ορροεῖθ οἵ σψβδΐ 
10 Β68 ἴπ. 644. ΤῈ ρἰβὺ οὗ [88 016 ρῥαββαρθ τλδὺ ὍΘ ἔπυβ σίνθῃ. “1 δὴν 

ΟΠ6 ΒΒου]ά δἰΐϑοῖϊς ἐμ ῥυϊμοὶρ]θ τοὺ δάνδῃοοθ, γοὰ σπψου]ᾶ Ἰοὺ ἔπ αὐΐβοῖς ρ88,» 

ὉΠῸ] γοὺ Βῃου]ὰ μᾶνθ βεαιι886ἃ γουχβθὶ, τ ϑίμ ΟΣ. γοῦσ ΟΟΠΟΙ] αβῖοηΒ ἄσανση 
ἕγοτῃ Ὁ 816 ἱπ νοὺν ἡπἀρτησηῦ ταυΐαδ}}] οοπβιδύθηῦ ΟΥὁ ΟἴΘΣΨΙΒΘ; δᾶ ἔδμθῃ, 
θη γοὺ ΨΟ͵Θ 081106ἃ οἱ ἰο ρῖνϑο 9 σχουπαβ Ὁ ἰῃδὺ ὙΘΙΥῪ Ρῥσίποῖρ]θ, γοῦ 

ΜΟᾺ]α Ῥγοοθϑᾷ ἴῃ {9 βδτηθ ΨΔΥ͂, Βαυιπρ ἰαα ἀονγῃ δ οΐμοΣ ὈΣΊΠΟΙΡΙΘ, ΒΌΟ ἢ 88 

Τα]ρ ὗ ἈΡΡΘΑΙ σταοβὺ δίδ Ὁ]6 διωοηρ ὈΥΙΠΟΙΡ]6Β ΤΏΟΤΘ ΣΘΠΘΣΆΙ ἃπα ΘΟΙΩΡΓΘἪΘΙΗΕΙνΘ, 

ΠῚ] γοὺ Βμου]ά δχτῖνο δ βοιλϑίβίηρ βδιιβίδοίοσυ. [πίΙ 818 ῥῬαβϑαρο ἐμ 

Ἑαϊΐοτβ δημα Οοτησηθηξαίουβ μᾶνθ Βα ρροβϑᾶ ἃ ὑτοζουμπα στιθδηϊηρ' ἴο ἸΣ ὑπο. 
τὶ ἱκανόν, 881} ἰὰ ἱπάϊοαϊοα τιμαὶ Ῥ]αΐο θυ μουθ τϑρᾶσαβ 88 [86 811-δοζαρσθ- 
Ἀοπαΐπρ; 1άθα οὗ [19 αοοἂ (τὸ ἀγαθόν), ἀπά Ἠδᾶγθ ὑμϑυθίοσθ τϑἔθστϑα ἴο. ΒΌΟΒ 
Ἔχργθββίοῃβ 88 ἀρχὴ ἀνυπόθετος ἴπ ῬΟΙ͂. ΥΙ. 610 Ο., δῃὰ 611 Β., τὸ ἄτμητον 
ἴη Ῥηφάσ, 277 Ο., δῃᾶ ἴο ἐμο ἐδοῦ (μαῦ ἴῃ ῬΆΣ]οΌ. 20 Ὁ., τὸ ἀγαθόν ἰΒ Βαϊὰ ἴο 

Α οογίϑίῃ ΔΠΑΙΌΘΔΥ ἴο {δ18 σοῦχδο 8 ἐουπα ἰῃ [Π6 Μόηο 86 Ε.., Πότ βοογαίθδ ἔμγονΒ οὐ 

ἃ φοτιαϊη υἱονν, οὐ ὑπόθεσις, οἱ ὙΙτίαο, δπὰ (Πθῃ βαγβ ἴο Μεπο, συγχώρησον ἐξ ὑποθέσεως 
σκοπεῖσθαι, οαπίναϊοης ἰο, " ΑἸΙΟΥν πὴθ ἴο νοεῖν {πἰ8 ῥυίηςΐ 19, δῃὰ ἰο 866 ἐξ ̓ ξ δρρὶ[ο8,᾽ 
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102 τῶν φιλοσόφων, οἶμαι ἂν ὡς ἐγὼ λέγω ποιοῖς. ᾿Αληθέ- 
στατα, ἔφη, λέγεις, ὅ τε Σιμμίας ἅμα καὶ ὁ Κέβης. 

ἘΧ. Νὴ Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε: θαυμαστῶ' 
γάρ μοι δοκεῖ ὡς ἐναργῶς τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντ 
εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. 

ΦΑΙΔ. Πάνυ μὲν οὖν, δ᾽ Ἐχέκρατες, καὶ πᾶσι τοῖ: 
παροῦσιν ἔδοξεν. 

ἘΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 
ἀλλὰ τίνα δὴ ἣν τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα; 

ΠΤ. ΦΑΙΔ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα 
Β ξυνεχωρήθη, καὶ ὡμολογεῖτο εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶι 

καὶ τούτων τἄλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν 

Ὅο Βαρτοτμοῖς ἱκανόν, ΤῊΘ ἱπθαροτδἘ]ο ον ϑοξίοῃ ἐο ἀπἀοτεαπάϊπρ τὶ ἱκανόν 
ἦπ ἐμίβ ἸΟῪ βοῖιβο, Ὀϑβίἀθϑ ἐπι ἀ βιου] ἐγ σίβίτις ἔτοπι ἐμ ὀδθΌδιἐγ οἵ ἰΐε 
ταρπέϊομι, '8 οοπέαϊποὰ ἴῃ ἔμ σσοτὰ ὡσαύτως, «νΒΪΟΒ ἐπιρ!ῖοβ ἐμιαῦ, δβ ἐμὸ ἢταί 
Ῥτοοοβδ τεθοιυτεθηἀϑὰ, τἶσ., ἐμ ψουϊβοδέϊοη οἵ ἐμ σϑβυϊἐβ (τὰ ὁρμηθέντα) ἰε 
ἃ ἀοθοοπάίηρ ἀπὰ ἀοἀυοίίνο ΡΙΌΟΘδ8, 80 (ἢ δοουπιὰ Ργοοθβδ τϑοοζωσηθπάθᾶ, 
ποτ δ ἐδ ῥσϊποῖρ!θ ππᾶθσ οοῃδίἀοτβξίοτι Βμ8}} 6 δῆουσι ὑο 86 οοπέαϊποᾶ 
ἴπ βοτὰθ οἶμοι προσ οοταρθμοπδῖνθ πᾷ 1688 ἀϊδρυΐαὈ]9 ῥτὴποίρο, ἰ8 αἷνο 
(ὡσαύτως) α ἀοάυοίίνο οΣ ἀεθοθπιάϊηρ Ρτοοθθ8. ΤῊΘ βιιοθθβ οὐ ἐμ Ιαϑὲ 
Ῥτοσεβα ψμοσ Ὁ (86 οοταδαύοᾶ ΒΥΡΟΙΒιθβίβ β8}} Ῥὸ ββονσι ἐο Ὅ6 ἃ Ἰϑαάϊπμ 
Ἐπὶ ἐπ ἃ οδαίη οὔ ταυξυθ! ἀθροπᾶσπἑ βοᾷαθποθβ, ἰ8 811 ἐδιδὲ 18 ταϑαηΐ Ὁ 
πὶ ἱκανόν. ΒΥ ἐιῖ8 υἱονν οὗ ἔδι Ῥαβββρ, ἰδ ἰΒ τιοῦ ταθατᾷ ἐο Ὁ ἀθηιϊοᾶ ἐπα ἐμ 
ῬΙαίοιιῖο ῬΆΟΒΟΡΈΥ οοποχορίαἰθὰ 8}1 ἐταξμβ διὰ οχίβέθμοθβ 88 σϑβοϊγϑθῖο 
Ἰηΐο δὴ ΤΠΕπιδέθ Ἔββοποθ, ἀθποτοϊπαίοα ἐμ 9 “1ᾶθα οὗ ἐμ Θοοᾶ : 811 ἐμιαὲ ἰβ 
᾿ἀοηϊοᾶ ἰΒ ἐμ ῥσϑβαποθ οὗ ἐδμδὲ οοποθρίϊοσι ἰπ ἔμ ρσθϑθῃὺ ραββᾶφο. (0π ἔθ 
Ἰορίοαὶ ὀχρτοββῖουι τὰ ἄνωθεν, {.6., ἐδο βθπογαὶ 88 ορροϑοὰ ἐο ἐμ ρασέϊουϊατ, 
οἵ. Ατἰβὲ. Απα]. Ῥοβί. 1. 20,1, λέγω δὲ ἄνω μὲν, τὴν ἐπὶ τὸ μᾶλλον 
(κατηγορίαν)" κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ μέροι). 

Ἑ. (1) ἅμα δὲ οὐκ ἂν φύροιο] φύροιο, τηβῖολι βοτιο, ἰακο 88 μαβδῖνο 
(ἀπῖη), ἦν ἴα Ῥοῦνοτ ο τεβασὰ 88 οἵ ἐδ παϊᾶάϊο νοῖορ, ἑῃ' ἐδο βθαδο οἵ ὁμοῦ 
πάντα κυκᾶν ΤΟἸ]]ονίπρ." () οἱ ἀντιλογικοί] ΟΥ̓, 90 ΟἹ οἱ περὶ τοὺν 
ἀντιλογικοὺς λόγους διατρέψαντες. 

102 Α. (10.) ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι] Τὸ ἐλα δεδέ φ πεν τοπισπιόνγανιοθ. ΤῊΒ 
8 οὗ οἶμαι ἴβ πιθατ] οηυϊγαϊοπέ ἰο μέμνημαι: οἵ, δ9 Β, 

Β. (1) εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν] “Ὑμδὲ 680} οἵ ἐδ Ιάοα8 μα ἃ 
οοτέαϊα χ68] οχἰβέθιιοο, αὐπὰ ἐμβὲ Ῥβοποταθηα σϑοθῖνθ βυοα Ἀπὰ ΒιΟΝ 8 πιβτὴθ 
φοοοτάϊηρ; 88 ἔμ0γ Ῥατέαϊκο οὗ ἔμιοβο γϑγν Ἰάθαβ, ἐσ., ἐμαὶ τὰ δίκαια τὸ 8ὸ 
οαἰϊοὰ, αα ρατίαϊίης οἵ ἔμ Βαροτθοηϑιοιβ Ιᾶθα τὸ δίκαιον ἱπβμοτίπρ ἐβογοίη, 

Ῥμαάο. 
Ῥδαφεθυτίοῦν 
ἴδιο παστὰς. 
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ἔχει γέ που ὡς λέγω. Ἐξυνέφη. Λέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βου- 
λόμενος δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, οὐ μόνον 
αὐτὸ τὸ μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν 
ναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε προσδέχε- 
σθαι τὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέχεσθαι, ἀλλὰ δυοῖν τὸ 
ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ προσίῃ τὸ 
ὠναντίον, τὸ σμικρόν, ἣ προσελθόντος ἐκείνου ἀπολωλέ- 
ναι" ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα οὐκ ἐθέ- 
λειν εἶναι ἕτερον ἢ ὅπερ ἦν. ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενος καὶ 
ὑπομείνας τὴν σμικρότητα, καὶ ἔτι ὧν ὅσπερ εἰμί, οὗτος 
ὁ αὐτὸς σμικρός εἰμι’ ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλμηκε μέγα ὃν 
σμικρὸν εἶναι: ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ σμικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν 
οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα γίγνεσθαι οὐδὲ εἶναι, οὐδὲ ἄλλο 

οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι ὃν ὅπερ ἦν ἅμα τοὐναντίον γίγνε- 
σθαί τε καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυται ἐν 
τούτῳ τῷ παθήματι. Παντάπασιν, ἔφη ὁ Κέβης, οὕτω 
φαίνεταί μοι. 

, τος σῷ , Ὁ κοῦ, - 
11. Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας ---ὅστις 

ὑπερέχων, ἐμ ἐπιβοτέϊηρ παρέχων ἐπι ΒΟΕΝ ταθταθατβ. ἨΗδιταδτπ Ὀσβοϊκοία 
ὑπερέχων δα δαδρίοἰουΒ. ΤῊΘ ἐοΠονείπβ' τηδῪ ΒθτΎΘ 88 δι ΔΡργοδθὰ (0 8 βοτί 
οὗ Ποταὶ ταπιἀοτέπρ᾽ : “ Βιίπιπηΐαθ δίαπαβ τοί Ὀϑύνγοθπ ΒοΐΝ, βαρρὶ γίμβ δὰ 
Θχαταρ βοδέϊοι οἵ Βτηα!]πιθβα ὈΥ ἐδ Βα ροτίοσ! γ οὗ ἐδ) οτι ({.., ΡἈδὰο) ἐῃ ἐ8}1- 
πιθϑδ, δειὰ τι ἔῃ: 886 οἵ ἐδιο οἶμον ({.6., Βοογαίοβ), βαρρὶ πᾷ; 8πι ὀχθταρ βοδέϊοτι 
οἵ ἐα]ϊπθεβ ξυχραβείτιβ ἐμαὶ οἐμοτ᾽Β 5τη8}} δίδέατο."---- (8.) καὶ ξυγχραφικῶν 
ἐρεῖν} ΤῸ ὑννδονιά ἐο ἐρεαξ εοἱίὴ, ἐλ Ῥγδοίδέονι φῦ α δοπᾶ οΥ οσπένασέ (ξυγηραωῤή). 
ὙΥ γείδηιθαοη ἀπαοτθίαπιαβ ἐξ ττοηρῚΥ οὗ ἐμ0 ῬὈγϑοίδίοσι οἵ 8 ἀϊμέογψ.------(8.) 
οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν} Τΐβ πθὸ οὗ ἐθέλω, ποὲ νῖξῃ 8 Ῥόνφονιαὶ τιοτολτιθενθ, 
͵β ρατβ]οὶ ἰο τετόλμηκε ἱπ Ἐ. ΟἿ βούλεται ἴπ 14 Ὁ. αὐτὸ τὸ μέγεθον, 
αὐφοϊμμέο ΔΙ αρνκιϊεμᾶν (μοοοτάϊπ ἐο (δι 1468), ἰΒ ορροβοὰ ἐο τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος, 
γεἰαένοο ἈΓαρνοέερδο (Δοοοτᾶϊηρ, ἕο ἐμ: οοποτοίθ οσ ἐδηβίθ]9 Ἐχίοστιαὶ). “Νοξ οπὶῦ 
ἄοθθ ἐδιο Τᾶθα οἵ ταδρτιϊξαᾶο τιοὲ δάτηΐξ οὗ Ἰατβθτιοβ βιὰ βτηβ]]πο88 Ῥοΐτιβ Ρτὸ- 
ἀἰϊοαίοα οἵ ἱύ δὲ οπιοθ, θα οναπ οοπογούθ τηββτἠξιιἀθ τιθύθῖ δἀτηϊἐβ ἐδ) βτ8]]}, 
Ὡὸσ ΔΙΠονα ἐμοὶ ἐο Βο δατραβϑθᾶ, δαξ ὁπ οὐ οἴβατ οὔ ὅνο ἐβμίπρβ ἰδ ἐμ: τοϑαὶέ; 
δἰξδοσ ἐξ σαμίβηιθα διὰ υἰἐβάσατσβ οῃ ἐμ: δρργοβοὴ οἵ ἰξ5 ϑοπέσζασγ, οσ δι οβοέμοσ 
ὁθ6866 τγβοτι ἐμ 6 ΔΡΡσοβοῖ Ἠ88 ἐδίκθῃ Ρίδοθ : Ῥαξ ἐξ 8 ποί ἀϊδροδοὰ ἘΥ τατηδίη- 
ἴηβ, διὰ δατηϊξείτιβ᾽ ΒΔ ΠΠτθ88 ἐο δ ἀἐηοτϑηΐ ἔγοσω ἐδ): ψοσγ ὑβίηρ, τ ΟᾺ ἰὰ τταδ.᾽ 
Ἢο ἐβιαη ἐ]πεέταίοϑ ἔτοτα Εἶβ Ἵνα 9886, δἰ Βττηΐτιρ᾽ ἐμπαύ ἴῃ ἐμι680 Θοταρασίβοπιϑ πὸ 
οἰιδορο ἑοῖς ρίαοϑ οἱ ἔδιο οοπογοίο ββυτο οὗ Βοοταίϑβ, ΒΏΥ πιογθ ἔμδῃ οα ἐμ 
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Ο ζόμενα: αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα οὐκ ἄν ποτέ φαμεν ἐθελῆσαι 
γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι. καὶ ἅμα βλέψας πρὸς τὸν 

Φ Κέβητα εἶπεν, Αρα μή που, ἔφη, ὦ Κέβης, καὶ σέ τι 
τούτων ἐτάραξεν ὧν ὅδε εἶπεν ; ὁ δ᾽, Οὐκ αὖ, ἔφη, ὃ 
Κέβης, οὕτως ἔχω" καΐτοι οὔτι λέγω ὡς οὐ πολλά με 

ἠ ’, κά ϑν ε ΄ Κὰ 

ταράττει. Ἐξυυνωμολογήκαμεν ἄρα, ἧἦ δ᾽ ὅς, ἁπλῶς τοῦτο, 
μηδέποτε ᾿᾽ναντίον ἑαντῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσθαι. ἸΙαντά- 
πασιν, ἔφη. 

ἊΝ 

111. Ἔτι δή μοι καὶ τόδε σκέψαι, ἔφη, εἰ ἄρα ἕυν- 
ομολογήσεις. θερμόντι καλεῖς καὶ ψυχρόν; ἜἜγωγε. ἾΑρ᾽ 
ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ᾽ ἕτερόν τι 
πυρὸς τὸ θερμὸν καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ ψυχρόν; Ναί. 
᾿Αλλὰ τόδε γ᾽ οἶμαι δοκεῖ σοι, οὐδέποτε χιόνα γ᾽ οὖσαν 
ὃ , Ν ’ὔ ν 3 Ὁ » 3 9 εξαμένην τὸ θερμόν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, 
»ν» ν ψ , ᾿ , "5 δ , ἔτι ἔσεσθαι ὅπερ ἦν, χιόνα καὶ θερμόν, ἀλλὰ προσιόντος 

ἘΞΒΒΘΏΟΘΒ. μπιοσήβοῖὶνοθ, ὑβσουρῇ {80 ΣἤθσθηοΘ οὗ ψἈ1Ο. (Π0 ΟὈ͵θοΐβ τϑοοϊνοά 

ΠΟΙ͂ ΠΑΤΊΘΒ; [Πλ080 ΘΒΒΘΙΟΘΒ ΔΣΘ ποὺ ΣΘΟΡΣΟΟΔΙΥ ὑχοαποοᾶ. ΤὨϊΒ 18 δἴνοσ- 
ὙΆΙΣΟΒ ΟΧΘΙΆΒ]Ποα ὉΨν 1]]υβίταϊοηβ ἔοσὰ ᾿θαὶ πα οοὐἱα, τ θσο ἔπ 6 στηδῦ 

6 ἴῃ ουὐτνναγαὰ ΟὈ͵ΘοΐΒ ἃ ὑγαϑιοι ἔσοσα ἢθαὺ ἴο οο]ά, Ὀυὺ μθδὲ 1086] οδῃηποῦ 

ὈΘοοΙηΘ 0018. 80 ἴἰπ τϑρασὰ ἴο πυτηΌΟΣΒ, ΏΣΟᾺ οομίδίῃ ΟἸΘΣ ΘΑΌΔΙΟΥ ΟΣ 
ἐποαυδιν (οἀᾶτι688), Ὀὰὺ οδηποὺ οοπίδϊῃ Ὀοΐα δὖ {86 βᾶτὴθ ὥτπιθ. (ΤᾺ ἀ18- 

ϑοογαίθθ οΟΣ. 

τοοῖβ ἴΠ6 

ΤΩΪΒΆΡΡΓΟ- 

πιοηδίοῃ, δαὰ 

ΙΔγ8 ἀο 

{06 ῥτἱποΐρῖθ, 

{ῃ4ὶ {86 ἰη- 

του ΓΔ δἰ 0. 

οὗ ῬΓΟΘΘΒΒΟΒ 

τοξοχστοα ἴ0, 

αἰὰ ποῖ ᾿ ΡΥ 

δὴ ἰηἰογίτδῃ- 

εἰἰίοη οὗ 

ἘΞΒΒΘΠΟΘΒ. 

Ἐπποίίοι ἰ8Β ποῦ ὈΠΏΔΡΡΙΗΙΥ ῬὉτουρηΐ ουὖ ὈΥ Π.οΏΒ0}196 (Ρ]αὺ. Μγίμ. Ρ. 8. “πὰ 

Ἴ0 Ὁ., 1 νὰ8 ποὺ βαϊὰ ἰμαῦ {89 ρτοδῦ δχοῖθ ουὖ οὗὨ [0 51.811, θὰαΐ (μα [ἢ6 
δτϑδίοῦ ἄσοϑθ ουὖ οὗ [6 ΒΙη8116Σ.᾽ 

Ο. (4) ὁ δ᾽, Οὐκ αὖ, ἔφη] Μοεὶ οὗ (λο ΜΒ5. Βανὸ βίτηρι!υ οὐδ᾽ αὖ, [89 
Βοάϊ]. μδ8 ὁ δὲ αὖ, ἩττηδηπΒ τοδαϊηρ, ψ ΕΘΝ 18 σίνθῃ Δ ΌΟΥΘ, 18 ἃ οὐχ πδίοι 
οὐ οί. Οϑθθ8 βαυβ μα 6 068 ποῦ 80] 18 ἀουθίδτοίαχε οἱ (18 ροϊπῦ; ΔΙ μου 
89 δ ἀβ, “1 ἀο πούταθδῃ ἰο Βα Ὺ ἐμδὺ ἔδϑυν ὑμῖτιρ8 σὶνϑ τὴθ ἀΠΠου ἐγ. ΗΠΒ αββϑϑηΐ 18 
Εἶναι, ἴπι βίο ἢ ἃ ὙὙΑΥ͂, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 88 [μα μἴ8 ομαγδοίοσ ἴοχ πραγματεία ἰΒ 5111} ρχθ- 
ΒΕΣΥΘΩ͂, εαἶποθ 6 18 Βροΐζϑθῃ οὗ 88 Ῥαΐπρ' καρτερώτατος πρὸς τὸ ἀπιστεῖν, 
11] Α.: οἷ 62 Ἐ- ἀπά 81 Β. 

Ὁ. (8.)) ᾿Αλλὰ τόδε η᾽ οἶμαι δοκεῖ σοι] ΤᾺΘ ἀσχυπαθηΐ ἰβ, “Ηθαὺ δῃὰ 
Οὐ] τὸ ἔτγο δοπίσασυ ΘΒΒΘΏ068, πα θη 7 ΠΆΡΡΘΩ ὅο ΟΌϑοσγθ ψ μδὺ ΒΘΟΠῚΒ ἴο 
Ὅ6 8 ἐγασιβι ΐοη ἔγοτα ομθ ἴο {86 ΟἾἾΠΘΣ, ΒΆΘ. ἃΒ ΒΠΟῪ τη] πρ;, ΟΣ το Ὀυσηΐηρ ἄονσῃ, 

16 18 ποῦ δοοοσάϊηρ ἴο Ιορὶο ἴο ΒΑΥ ὑαὺ ΘΙ ΠΟΥ οχίσθιμο 88 ῬΡαββϑα [ηἴο ΟΣ ὈΘΟΟΤΩΘ 
{89 οἶον, Ὀαὺ ἐπαῦ ΟΠ οὐ [86 Οἴμοι, 48 [19 0889 τηΔ 0 ὯΘ, ΔΔ8 τ ΙΕ ΒάΤαυσ."------(4.) 
ὥσπερ ἐν τοῖν ἔμπροσθεν] Νατηοὶν, ἴῃ 102 Ἐ. 
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περὶ τῆς τριάδος: ἄρα οὐ δοκεῖ σοι τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι 
ἀεὶ προσαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ 
οὗπερ τῆς τριάδος ; ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω πως πέφυκε καὶ ἡ 
τριὰς καὶ ἡ πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, 
ὥστε οὐκ ὧν ὅπερ τὸ περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστὶ 
περιττός: καὶ αὖ τὰ δύο καὶ τὰ τέτταρα καὶ ἅπας ὁ 
ἕτερος αὖ στίχος τοῦ ἀριθμοῦ οὐκ ὧν ὅπερ τὸ ἄρτιον 
ὅμως ἕκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν ἀεί: ξυγχωρεῖς ἢ οὔ; 
Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. Ὃ τοίνυν, ἔφη, βούλομαι δηλῶσαι, 
ἄθρει. ἔστι δὲ τόδε, ὅτι φαίνεται οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ 
ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ ὄντα 
ἀλλήλοις ἐναντία ἔχει ἀεὶ τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοικε 
δεχομένοις ἐκείνην τὴν ἰδέαν ἣ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ 
ἐναντία ἦ, ἀλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς ἦτοι ἀπολλύμενα ἢ 
ὑπεκχωροῦντα. ἢ οὐ φήσομεν τὰ τρία καὶ ἀπολεῖσθαι 
πρότερον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πείσεσθαι, πρὶν ὑπομεῖναι ἔτι 

88 1μ6 Ιᾶοα οἵ Τλΐο ὁχοϊαᾶοα Τοδέμ, ἐμδὺ τνμῖ οι 18 δἴτγαγβ απήὐοᾶ τί! Το 
φδρποῦ ῬῸ βυδήθοί ὑο Τ)θδίμι ἐπὶ ἐμ βεῆβο οἵ ἀπηϊμΠμέΐου. 

104.Α. (1) ὅμως δὲ δεῖ αὐτό] “18 Ἱπιρατῖεγ ἐπ δυβοϊαὐθ Ιᾶθα ἐμ ουὶγ 
λίπα οὐ νγβῖοῖ ἐπιρατῖεγ ὁαῃ θ6 Ῥγϑαϊοαίοα, οσ 18 ἔβοσθ δαγεμίπρ βδβίάθβ, 
τ ΟΣ ἴδ τιοῦ ϑαυϊναϊοτῦ ἐο ἐπαρασίεγ, Ῥαξ οὐὨ νηβίοδι, ονον διὰ δδονθ 18 ουσαὶ 
πδτηθ, ψ76 τηυδὲ ῥτοάϊοαίο ἐταρατίεγ αἶβο δ᾽ ΤῊδέ ἴ8, ὅδ γ16 ποῦ Β8Ὺ οὗ ΤΏτθο, 
ἴοσ Θχδταρθ, ἐμαύ ονεσ ἀπὰ δθονθ ἐΐβ ονγτι ϑββθποῦ οἵ ΤΉΓΘΕ, ἱξ Ροββθββοβ δεῖ 
ῬΓΟΡΘΓΩΥ 180, γία., ἐπιδὲ ἐξ σδῃι πϑνοσ Ὀθοοταθ ἐπάοροπάθηξ οἵ οὐ ἀθίβοῃιθὰ ἔγοται 
ἔδιο ἰάθα οὗ Ἱπρατίθγ, οσ Ὅ6 οοποοίνοᾶ 88 δὴ ϑυθῃ πυτθοσ ὃ--τττ(6.) ὄντος οὐχ 
οὗπερ τῆς τριάδος ΔῊ ἱπείαποθ οὗ Αὐἐτϑοέϊοτι, Βι 0 88 ΘοσΓΒ 80 οὗξοῃι τῖΐ 
οἷος, αϑίῃ ΤΒυο. ΥΊΙ. 21, πρὸς ἄνδρας τολμηροὺς ὄντας οἵους καὶ ̓ Αθηναίους. 
Το ΜΒΒ. απὰ Ἑάϊείοπϑ τοαὰ ὅπερ, νῖοι Ἠοἰποτῇ βμονθὰ που]ὰ τϑαυΐτο ἡ 
τριάς, απὰ Ἑάϊθοτϑ βίποο Ἠοϊπιάοτῇ μανὸ ἔο:]ουγθὰ 8 διἰογαίΐοῃ οὗὁὈ ὅπερ ἱπίο 
οὗπερ.-----(8.) ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ) Αὐοοτάϊη ἰο ἐξ οἰδδεῖο ἰάίοπα, εᾳαΐ-. 
γαϊαπὶ ίο τὸ ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ. ἀριθμός 6 Ποτο ἀαϑοὰ ἴοτ ἐδ «ολοίσ φογίσα οὗ 
πιαπηθοβ, θπιδσβοΐηρ, ῬΟΝ ἐμο στέχοι (οἵ οἀά ἀτιὰ φυϑη πυτηθοσβ), ἑπύο παῖοῖ. 
ἴδιο Ῥγεβιαβόγθδσιβ ττοτὸ ποηΐ ἐο ἀϊνίἀθ 811 πυσαθατβ. 

Β. (6.)) ἐκεῖνα τὰ ἐναντία] μένα! ορροδίέοα, δυο 88 τὸ θερμὸν αἀπὰ 
τὸ ψυχρον : τὸ ἄρτιον «πὰ τὸ περιττόν. Βαϊ ὅσα οὐκ ὄντα κ-τιλ.., οὐδὲ 
ταῦτα, (ϑᾳυϊναϊοπί τὸ ἀλλ᾽ ἅττα ἴπ Ο.), ατο γηοάῥορα φρροσίέεθ, Βα} 88 τὸ πῦρ, 
νλΐ αι ἰδ ποῦ ἐναντίον αὐτό, «τὰ γοῦ οδπποί διἀποϊί ἐμ οοπιοθρέϊοιι οὗ τὸ 
ψυχρόν, Ὀθοαυβο τὸ θερμόν ἴδ ΘβϑοπΕ! Δ} ὁοπαδέποά τῖθὰ ἴ{ : 8ὸ τῖθῃι ἡ 
χιών, ἡ τριάς, οὐο. Τπ (δι ὁπὰ οἵ Β. ἔοτθ ἴβ ἃ Κἰῃπὰ οἵ δηβοοϊυΐμοτι οἵ οδβθ, 
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Αγφωπηὶ τρία ὄντα ἄρτια γενέσθαι ; ΠΙάνν μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. 
Υ. 

Νοῖ ΟΠ ἄο 

ΘΟὨΙΓΆΓΥ ΕΔ- 

ΒΘΟΠΟΘΒ 6Χ- 

οΙαάθ δ. ἢ 

ΟἾΠΟΓ, δι ο ἢ 

85 ῬΑΣΙῪ δηὰ 

ΠΠΡΘΥΥ ἴῃ 
Ναμιῦογα, 

πὶ [Π6 ραγί. 

οὐΪδῦ πῦῃ)- 

ΌΕ6ΙΒ ΟΧΘΠ- 

ΡΙγίηρ [π|- 
ῬΑΓΙΟΥ ὩΘΥΟΓΣ 

δάτηἷ Ραγιγν 
διὰ υἱοθ 

ΨΟΣΒΔ. 

Οὐδὲ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐναντίον γέ ἐστι δνὰς τριάδι. Οὐ γὰρ 
μὰ 9 ἂ ’ Ν » ν, 3 μ 3 ε οὖν. Οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει 

ἐπιόντα ἄλληλα, ἀλλὰ καὶ ἀλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναντία οὐχ 
ὕπομίνει ἐπιόντα. ᾿Αληθέστατα, ἔφη, λέγεις. 

11. Βούλει οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ἐὰν οἷοί τε ὦμεν, ὁρισώ- 
ω ΡΝ, 4 4 μεθα ὁποῖα ταῦτ᾽ ἐστίν; Πάνυ γε. “Αρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Κέ. 

ἤ » ν ἂν Ἃ ᾽ ᾿ ’ 9 ’ βης, τάδε εἴη ἄν, ἃ ὅ τι ἂν κατάσχῃ, μὴ μόνον ἀναγκάζει 
Ἁ ε [φ ἰὸὃ ̓ἤ 5 ΔΎ 9 Ν ν,.9 ’ 3 ΄“ δεῖ τὴν αὑτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου αὐτῷ δεῖ 

τινος ; Πῶς λέγεις ; Ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν. οἶσθα γὰρ 
’ ν ΓᾺ ε “Ἂ ἰφὶ 9 ’ 9 ’ ϑ δήπου ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχῃ: ἀνάγκη αὐ- 
“Ἂ 3 ᾽ Ά 9 Ν δ “ [έ τοῖς οὗ μόνον τρισὶν εἶναι ἀλλὰ καὶ περιττοῖς. Πάνυ γε. 

Ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δή ἔν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ οιοῦτον δή, φαμέν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ 
μορφῇ ἣ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, οὐδέποτ᾽ ἂν ἔλθοι. Οὐ 

νἱΖ., ἀπολλύμενα αἴνος δεχομένοις. ἔοικα, ἈούγοναΣ, Ἠ88 {Π9 ΠἰΡΟΤῈΥ οὗ ἑακίην 
οἰξμου οα86, 88 ἀδίζνθ, ἴἢ 62 Ο., ἔοικε τοῦτο. . .. ἀτόπῳ: ποπιϊπαξίνο, Οταῦ- 
408 Ἐ!., ἔοικε . . . - κατάδηλον γενόμενον κ.τ.λ. 

Ο. (δὅ.) οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἴδη] ΤΈΟ 1]]υβίταξίοιι Ῥσοϊαϊθοα ἰπὰ 108 
ΌΣ 80 ποτὰβ ἐν τοῖσδε σαφέστερον ἰΒ ΠΟῪ βηϊβηθοα, δῃὰ (86 οοποϊυβίοι 
ΔΙΤΊνΘα αὖ 18 ὑποσϑίοσθ δὲ θοο οὗ [86 ἔθυτβ ἴῃ ψ ΕΪΟᾺ 1ὺ 88 ἔμοσθ ῥσορουπαοά. 

Π. (8.)) ἐναντίου αὐτῷ δεῖ τινοε] Τὴ [818 οἰδιιβο ἔμι|676 18 ΣΏΟΥΘ ῬΟΙΡΙΘΧΙΥ 
οὗ σϑδάϊηρ' ἴῃ [μ9 Μ5Ά. ἀπὰ ἘΔΙξοπΒ ἰμδη ἰπ ΔΠῪ ΟἴμθΣ Ῥϑββαρὸ οὗ [μ9 ῬΒεθάο. 
ΜΔῊΥ οὗ (μθη) οχηϊέ δεῖ, Ὀὰὺ ΏΘΥ 411 ἀρτθθ ἴῃ Βανίηρ αὐτῷ ΒΟΙΩΘΎΓΏΘΓΘ, 
δηᾶ [ῃ9 ᾿τοαύ αἰ ΒΠου]ΟΥ ττὰβ ἴῃ δοοουπεϊπρ ἔοσ 18. οοπείχτιοίίονι, βίπιοθ ἴο σωϑῖθ 
ἐναντίου σογοτῖτι ἰξ σου] τπαῖκο ἐμ τϑαβοπίπρ υπἱπίο!] ρῖθ]θ. Ἡ, ΒΟΒταΐδς 
δοΟΟυ 8 Βα βίδούου:ν ἔοσ αὐτῷ ὈΥ τϑβίοσίπρ' δεῖ, ἡ ΒΙΟΝ 18 ρσθδοπξ ἴῃ οϑσίαϊῃ 
ΜΗΒ., (ἀπὰ {π νϑσβίοπ οὗ ΕἸοίπυβ δοκπονϊϑᾶροα 1ὑ, “ οοπέτασίο ἐϊὲ δέ ορμδ ἢ 
ΔΗ 18 ὙἸΣΓΌΔΙΥ οοπίαϊποᾶ πὰ δήνος, [9 ΠΟΙΒΘΟΠΒΙΟΔΙ τϑϑαϊηρ' οὗ [86 ὑνὸ 
ον Ποδὺ ΕἸΣ ο8. ΤῊΘ μοι οη οὗ μὴ μόνον δείογο ἀναγκαζέει ἰΒ ον ἄθποθ 1ῃ 
ἕανοὺΣ οὗ [86 πιθχῦ τηθσοθοΣ μανΐηρ ἃ πθν γοσρ, δᾶ [86 Δ δοο]αίμοιι οαυβοα ὈῪ 
[818 σου Ὁ Ὀοΐπρ' οὗ [86 ἱτωρθσβοῃδὶ ἔοστω 18 ἃ ταῖποσ ἀ Πα γ. Ἡοττηδπη στϑϑὰβ 
ἀλλὰ καὶ ἐναντίου [αὐτῷ] ἀεέτινος, Μ Πΐοἢ 18 ἰμξοτίοσ ἰο Ἡ. βοιπνά 8 ὕχο- 
ῬΟΒΑΙ], 88 πού αῇοσζάϊηρ ἃ Ὀ8818 ἴο οχρὶαῖπ {89 οὐἱρῖῃ οὗ βυοι σϑδαὶ ΡῈ 88 
δήνος, οἷο. “Ὑ1 δον ποὺ Ὀθ οὗἉ ὑμῖ8 ἀδβοσίρεϊοι, νἱΖ.» ΒΈΟΒ. 88, στ βαΐθυοσ ἐπϊηρ᾽ 
ΤΟΥ͂ ΟΘΟΌΡΥ, ποῦ ΟὨΪΥ τπιοοοβδι[αΐθ ἐμ 9 {ἱηρ᾽ Β0 Οὐσαρ᾿ θα ἴο τϑίδίῃ 1[86}} 18 οὐσῃι 

Θβδοηοο, Ὀὰΐ 8180 ἱπγόνθ (Ὧ9 πϑοοϑα νυ οΟὗὁἨ βοιηθίδιηρ ΨΈΙΟῊ 18 ἃ βύσιοῦ ορρο- 

Β|7Λ9 Ὀοὶπρ οΘοτησηυπιοδίοα ἰο 1 αὖ [6 βᾶτὰθ {ϊπιοῦ᾽ ΤῊΪΒ ἢΘ ΘΧΟΠΊΡ]1Η68 δ ἴθου- 
ΜΑΤΒ ὈΥ ἡ τριάς, “ΠΟΙ, τοι [Ὁ 18 ργ θά 0818 οὗ δΔῃν ἐμῖπρ,, οοπασαπηϊοαίθϑ ποῖ 

" 
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᾿ 9 ᾿ 

γάρ. ἙἘϊἰργάζετο δέ γε ἡ περιττή; Ναί. Ἑναντία δὲ ταύτῃ 
ε φἸ 1 ’, ἊΜ 

Ἐ; ἡ τοῦ ἀρτίου; Ναί. Ἐπὶ τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέα 
δ 3 ’ ν ἴω ω 

οὐδέποτε ἥξει. Οὐ δῆτα. Αμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ τρία. 
᾿ » 9 ’, Υ 

[ Αμοιρα. ᾿Ανάρτιος ἄρ᾽ ἡ τριάς. Ναί. Ὃ τοίνυν ἐλεγον 
Γ ε»ὔ “ἊΝ 

[ ὁρίσασθαι, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα ὅμως οὐ δέχεται 
39. ἃ νὴ ’ ἴω ζω 

αὐτὸ [τὸ ἐναντίον], οἷον νῦν ἡ τριὰς τῷ ἀρτίῳ οὐκ οὖσα 
3 ’ ὐὸ , αλ 9. Ν᾿ ὃ [ά Ν Ν 9 ’ 

ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, τὸ γὰρ ἐναντίον 
5. Ν 9. Δ 3 ζω ζω ω “ 

β ἀεὶ αὐτῷ ἐπιφέρει, καὶ ἡ δνὰς τῷ περιττῷ καὶ τὸ πῦρ τᾷ 
΄ Ν  ώ 

105 ψυχρῷ καὶ ἄλλα πάμπολλα---ἀλλ᾽ ὅρα δὴ εἰ οὕτως ὁρίζει, 
ὶ Ν , ν 3 , 2 , Ν Ν 5 Ν Ν 

μὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ ἐναντίον μὴ δέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
3. ,Ἃ ὰ ἃ 3 ἤ 39 , 9. 9 95,53) Δ 9. Ν 

ἐκεῖνο ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναντίον ἐκείνῳ, ἐφ᾽ ὁ τι ἂν αὑτὸ 
» ͵ [ων 

ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα 
ὃ , ὃ Ν᾽ θ , ὃ Ν, 9 ) 3 Ν 

μηδέποτε δέξασθαι. πάλιν δὲ ἀναμιμνήσκον' οὐ γαρ. 

χεῖρον πολλάκις ἀκούειν. τὰ πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου 

ΟὨΪῪ [8 οΥστι ῬΤΌΡΟΣ δοποθρίζοι, υἱΖ., ἐσ ρ ον ({86 5Ροοέθ8), Ὀὰὺ 8180 1πτ ΡΥ ([80 

φθηι).---(Ἴ.) ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δή] ΤῊΐΒ χοποταῖ βίαὐθιλθπὺ 15 Ἔχρ] αἰπιθα τόσο 

ἀοβμ ον αὐθνσασάβ: ἐπὶ τὰ τρία ἣ τοῦ ἀρτίου ἰδέα οὐδέποτε ἥξει, ἌΘῚΘ 
τὰ τρία ΔΆΒΌΘΙΒ ἰο τὸ τοιοῦτον, ἀπᾶ ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέα ἴο ἡ ἐναντία ἐδέα, 

πᾷ ἐμοχοίοτθ ἐκείνη τῇ μορφῇ 5ἰβτιῖηο8 ἡ τοῦ περιττοῦ ἐδέα,  ΟᾺ 18. [89 

οδι8θ οὗ (τοῦτο, νἱΖ,., τὸ περιττὸν εἶναι) [πθ ππηραιϊν οὗ ΤΉΓΘΘ. ἡ περιττή 

ἴον σασὰβ 18 ἀπ ΘΟ χονϊδύϊοιι ἴὸΣ ἡ τοῦ περιττοῦ μορφή. 

Ἐ. (8.)) ἔλεγον ὁρίσασθαι] 44 ἴο «οδαΐ 1 ργοροδοά ἐο ἀρῆμε (τοξουτίπρ: ἴο 
βούλει οὖν, . .- ὁρισώμεθα 8Ὀ0γ9 ἴπ Ο). Α βἴπῖαν ἱπβηϊθνθ 18 ἴῃ 

96 Β., ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι. ὙΠΘ Βοαιθποθ οὗ {86 Βοῃίθῃοο 18 ἀϊβοοαῥοᾶ ὉῪ 

8 οχίοπαάοα οχρδπαίίομ, Βο ἐμπαῦ {86 δροάοβὶβ θ6 1ΠΒ ῬΣΟΡΘΙΙ͂Υ δὖ ἀλλ᾽ ὅρα δή: 
-- Ἡοἰϊ, 866. ποῖ ὦ ψοῖν αοοορέ ἐΐί8 δέαίθηιομέ, οἷο. τὸ ἐναντίον 15 Ὀτδαοϊκοίοα 

ὌΥ 811 [89 τϑοϑῃὺ οαϊίοτβ, οχοορύ δ θδυπα, ΣΟ ᾿πιβοσίδβ ἃ Θοτητλθ, Δ ΤῊ ΚΘΒ 

τὸ ἐναντίον ἃ Ἰωτιὰ οὗ ΘΧραπδίϊου οὗ αὐτό, Θοταραχίπρ ΒΌΘΒ ῬΆχΑΒΟΒ 88, 

αὐτὸ τοῦτο, λύσις, ἴὰ 61] Ὁ. αὖτό, μονονοῦ, τϑθυβ ἴο τινε, ψ ΒΟ, ὈΥ ἐμ 

Ῥτουίουβ ραστὺ οὗ [86 βοηύϑθῃοο, οδπποῦ Ὀ6 ἐναντέον. (Η. βομχαίαὐ δὐὐθπαρέβ ὕο 

ἀοζοπα αὐτὸ τὸ ἐναντέον ὉΥ αἰδηταίπρ 1Ὁ ὕο Ὀ6 υϑθᾶ ᾿θχθ, ποῦ π᾿ [89 ῬΒΠ]ΟΒΟΡὮΣ- 

681 561860, Ὀαΐ 'π 8 ῬΟΡΌΪΑΣ 86η80, δὰ [0 τιθϑῇ [μ0 Βδπιθ 88 ἐναντίον τι 

πρᾶμα, ᾿αί [μ8 18 αραίτιδα 86 ῬΙαίοπίο ἀβαθ οὗ Βυ}ἢ ΘΧΡΥΘβΒίομιΒ 88 αὐτὸ τὸ 

καλόν, ἃ σοΥΥ ἀἰβετοπί ρΕταβο ἔγοσα καλόν τὶ πρᾶγμα.) 

106 Α. (8.) ἐκεῖνο ὃ ἂν ἐπιφέρη] “ΒΌΟΘΙ, ΖὉΣ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 88 ἥ τριάς, 

ψἈΙΟΒ οατῖοβ π τ ἰδ, ἰο τ μαΐβοθυοσ Ὁ δρρ]ῖ98, 8 οοσίδίπι δ βοϊαΐθ οοπύσασυ, 

νἷζ., πιρατὶ ἑν, ἀηὰ πθυϑν δάταϊίβ ἐμ 6 ορροβίῥο οὗ ὑμαῦ, νἷζ., Ῥαυυ, ὕο ὉΘ 

Ῥχϑάϊοδίθα οοποουτίηρ ὑμαὺ ὑο πίοι 10 ({89 ἐσϊδἃ) Δρρ)ῖθβ. ὃ. [86 οὈ]θοῦ 

Ἰπνοϊνίηρ 8ΠῪ δἰίσϊθαΐα πονὸσ δάτηϊβ οοπύταχίογ (ο ἐμαῦ αἰξεναίο. αὐτὸ τὸ 
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ἰφ 4 3 δ᾽Ζιᾳφ(Ψἱ' ’ 
νοσήσει, οὐκ ἐρῶ ὅτι ᾧ ἂν νόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν πυρετός" 

ὑδ ᾧ ἂν ἀριθμῷ τί ἐγγέ ὃς ἔ οὗκ οὐὸ ᾧ ἂν ἀριθμῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς ἐσται, 
͵᾿,Ι δ ᾺΑ Φ« με ν ἐρῶ ᾧ ἂν περιττότης, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν μονάς, καὶ τάλλα οὕτως. 

ἀλλ᾽ ὅρα εἰ ἤδη ἱκανῶς οἷσθ᾽ ὅ τι βούλομαι. ᾿Αλλὰ πάνυ 
ἱκανῶς, ἔφη. ᾿Αποκρίνου δή, ἢ δ᾽ ὅς, ᾧ ἂν τί ἐγγένηται 
σῶματι, ζῶν ἔσται; Ὧι ἂν ψυχή, ἔφη. Οὐκοῦν ἀεὶ 
τοῦτο οὕτως ἔχει; Πῶς γὰρ οὐχί; ἢἦ δ᾽ ὅς. Ἢ ψυχὴ 
ἄρα, ὅ τι ἂν αὐτὴ κατάσχῃ, ἀεὶ ἥκει ἐπ᾽ ἐκεῖνο φέρουσα 
ζωήν ; Ἥκει μέντοι, ἔφη. Πότερον δ᾽ ἔστι τι ζωῇ ἐναν- 
τίον ἣ οὐδέν; Ἔστιν, ἔφη. Τί; Θάνατος. Οὐκοῦν ἡ 

ψυχὴ, τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ, οὐ μή ποτε δέξη- 
ται, ὡς ἐκ τῶν πρόσθεν ὡμολόγηται; Καὶ μάλα σφόδρα, 

ἔφη ὁ Κέβης. 
ΤΥ. τί οὖν; τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου ἰδέαν 

18 [8 τοδαϊηρ οὗ [89 Βοάϊ]οΐδῃ, δοοορίθα Ὀγ Ἡοστοδπη δηὰ (μ6 ΖΌΣΙΟΙ ΕἸ ΡΟΣ. 
(6.) λέγω δὲ παρ᾽ ἥν] 11 νιθαρρ, α΄ τορῖψ τιογθ ϑρθοῦβο ἑλαρ ἐδαΐ 948 φιοίλοά 

47 γορῖψ, β ἢ 88 ἴῃ 100 Ο.---οίθ.) ᾧ ἂν τί ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται, θερμὸν 

ἔσται] ὙΒΘΙΘ 8 ἈθτΘ 8 οοταρ!οαίίοτι οαυβοᾷ ὉΥ (μ0 ἱπίτοἀυοίίοτι οὗὨ [19 
ἰπὐοχτοραῦῖνο ἱπίο {89 τοϊδέϊνθ οἴδυβθ δπὰ ἐπ οὐϑοξίουι οὗ {μ9 βιιθϑίδηγθ σου 

αἰϊαομοὰ ἰο ἐμο ἱπίοστοραθίνθι ΤῊΘ 2011 ἔοστα σου] Ῥο, τί ἐστι τοῦτο, ᾧ, ἂν 
(τοῦτο) ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται, (τὸ σῶμα) θερμὸν ἔσται. Ἡθιτπδηπ 

Ῥχδοκοίθ ἐν τῷ σώματι, Ῥαῦ 108 ῬΙΘΒΘΏΟΘ ΒΘΘΙΩΒ 0 ὯΘ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἱπ ΟΥ͂ΟΣ ὑπιαῦ 

ἃ. Βυδ]θοξ ταϑὺ ὈΘ ΒαΡΡΙ6α ουὖ οἵ 1 ἴο ἔσται. 

Οσ. (2.) ὅτι, ᾧ ἂν θερμότης} 8461]. ἐγγένηται. Τλαὲ ἐξ πιωδὲ ὅ6 ἐδ 6 τηθαρι5 
ὃν εολϊοῦ, ἡοαΐ ἰα ργοδμορά. ΤῊΪΒ Δέβνοσ, βοοσαῦθθ ΒΑΥΒ, 18 Ὀὰὺ 8π ΘΟΒΟ οὗἩ [86 

ααοδβέϊοιι : {89 ΔΏΒΨΨΟΣ ὙΣΟΝ ἢ 81ΤῺ8 δὖ 9] πρ' 'ἴ8Β Ομ ἔπ ΜΈΪΟΙ [86 ϑρόοίθ8 

(816) 51.411 Ἠ6 βαλε αίοα ἕο {μι σόθμϑ (Ὠθδί). 

Ὁ. (δ.) ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει] ΤᾺΘ 11] ἔοττα 18 τὸ ἐναντίον τούτῳ ὃ αὐτὴ 

ἐπιφέρει. ΤῊΘ βου], 88 ἱπνοϊνίηρ; {80 1468 οὗ 1189, Ὀοΐπρ' (86 Τι,126- Ὀτίηρον ὅο 

ἩΒΑΙΘΥΟΣ ἰδ ῬΟβθ68868 (6 τε ἂν κατάσχη), οδπι ΠΘΥΘῚ ΟΟτὴ9 ἀπᾶθυ ἐμ ΟαίθΟΥν 
οὗ ἐδθ ορροεὶίο οὗ 119, νίπ., Ποαία: γΒοτο (μ6 8] 18, ἔμοσθ 18 1,19, δῃὰ 
ΒΟΤΟ [τ 8, Ποαίμ οαπποῦ οοσιθ. ΟἸΣΙΡΙΟἀοσΒ 88 818 οοχωησηθηΐ :---- 
ἡ ἀπόδειξις πρόεισιν ἐκ τῶν ὑποθέσεων τοιῷδε συλλογισμῷ" ἡ ψυχή, ᾧ 
ἂν παρῆ, ζωὴν τούτῳ ἐπιφέρει" πᾶν δὲ ὃ ἐπιφέρει τι, ἀδεκτόν ἐστι τοῦ 
ἐναντέου αὐτῷ" ῆ ψυχὴ ἄρα ἄδεκτος ἐστι τοῦ ἐναντίου ᾧ ἐπιφέρει" τὸ 
ἐναντίον ἐστὶν ᾧ ἐπιφέρει, θάνατος. ἡ ψυχὴ ἄρα ἄδεκτος θανάτου. 
Οὐπαρασθ Ογαίν!. 399 Ἐ)., γβθτθ ἔμ6 8001 18 Βροῖζθῃ οὗ δ αἴτιον τοῦ ζῆν τῷ 
σώματι. 
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τί νῦν δὴ ὠνομάζομεν ; ̓Ανάρτιον, ἔφη. Τὸ δὲ δίκαιον 
μὴ δεχόμενον καὶ ὃ ἂν μουσικὸν μὴ δέχηται; ΓΑμουσον, 
ἔφη, τὸ δὲ ἄδικον. Εἶεν: ὃ δ᾽ ἂν θάνατον μὴ δέχηται, τί Ε 
καλοῦμεν ; ̓Αθάνατον, ἔφη. Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται 
θάνατον; Οὔ. ᾿Αθάνατον ἄρα ἡ ψυχὴ; ᾿Αθάνατον. Ἑἷεν, 
ἔφη" τοῦτο μὲν δὴ ἀποδεδεῖχθαι φῶμεν; ἢ πῶς δοκεῖ; 
Καὶ μάλα γε ἱκανῶς, ὦ Σώκρατες. Τί οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Κέ- 

βης; εἰ τῷ ἀναρτίῳ ἀναγκαῖον ἦν ἀνωλέθρῳ εἶναι, ἄλλο 106 
τι τὰ τρία ἢ ἀνώλεθρα ἂν ἦν; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν εἰ 
καὶ τὸ ἄθερμον ἀναγκαῖον ἦν ἀνώλεθρον εἶναι, ὁπότε τις 
ἐπὶ χιόνα θερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήει ἂν ἡ χιὼν οὖσα σῶς 
καὶ ἄτηκτος; οὐ γὰρ ἂν ἀπώλετό γε, οὐδ᾽ αὖ ὑπομένουσα 
ἐδέξατ᾽ ἂν τὴν θερμότητα. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. .ὭὯσαύ- 
τως, οἶμαι, κἂν εἰ τὸ ἅψυκτον ἀνώλεθρον ἦν, ὁπότε ἐπὶ 
τὸ πῦρ ᾿ψυχρόν τι ἐπήει, οὔποτ᾽ ἂν ἀπεσβέννυτο οὐδ᾽ 
ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπελθὸν ᾧχετο. ᾿Ανάγκη, ἔφη. 
Οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀθανάτου εἰπεῖν ; Β 
εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, 
ὅταν θάνατος ἐπ᾽ αὐτὴν ἴῃ, ἀπόλλυσθαι: θάνατον μὲν 
γὰρ δὴ ἐκ τῶν προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ ἔσται τεθ- 

8. (1) ἤΑμουσον, ὄφη, τὸ δὲ ἄδικον] Αὐθτονίαίίοι ἕο τὸ μὲν ὀνομάξο- 
μεν ἄμουσον, τὸ δὲ κιτιλ.---(2) οὐκοῦν ἢ ψυχὴ οὐ δέχεται θάνατον] Τὰ ἃ 
βιχαῖϊαν ὑτὰν Μίαχ. Ἧγε. ΧΥ͂. δ, δτζαοθ ἐμιαὺ ἐμιὸ βου, Ὀοίπρ; ἐμ βοῦγοο οἵ Τἀΐο 
ἰο ἔδο παύυγα!!γ ρουίβμα Ὁ] θοᾶγ, οδπποῦ Ἰοϑὸ ἐπαὺ πιαύαγο ἘΥ Ὑ ΒΟ 1ὲ βἶνοβ 
[Ἀέ: εἰ τῷ σώματι τῷ φύσει φθειρομένιν παρέχει τὸ μὴ φθείρεσθαι, 
ἡνίκ᾽ ἂν αὐτῷ συνῇ, πολλοῦ γε δεῖ φθαρῆναι αὐτήν. ἐν γοῦν τῇ συσ- 
τάσει τὸ μὲν σῶμα' συνέχεται. ἡ δὲ ψυχὴ συνέχει. ᾿ 

106 Α. (1.) ἄλλο τι τὰ τρία ἢ] ὙῈο ροδίεϊοιι οὗ ἢ ἀρατέ ἔτοπι ἄλλο τὶ 
Ἄτοννϑ Βτοαίοτ ϑπηρδαῖβ οι μι ποσὰ ἀνώλχεθρα : οἵ. 106 Ε, ἄθερμον, ἄἅψυκ-. 
τὸν ἅτ ἕδσταβ οοϊπιοὰ ἕοσ ἐμ: οσοδεῖοπι, ἕο δ Ἰοβίοδ!!ν δπαϊορβουϑ ἐο ἀνάρτιον --- 
ΓᾺΟ βέορε οἵ ἔδι σϑαβοιΐῃηρ ἕῃ 1068, ἔου ἐμ ράσροβο οἵ βμονίης ἐμιαὺ ἐὴι6 βουὶ 18 
ἐνώλεθρος, οοτπέτατγ ο ἐδιο ἈΥΡοξμιοδὶβ οὗὁἨ Οοθο8 ἴῃ 88 Β., Βᾶγθ Ῥθθῃ 6χ- 
γουπδοὰ απὰ ἀοίοπἀοὰ αὐ Βοπιο Ἰδπιβέῃ Ὁ Ἡ. Βομτοίάξ : βοὸ Νοίο Τ᾿ 

Β, (δ) ὥσπερ τὰ τρία οὐκ ἔσται] “ 7υδὶ ἀ8, δοοοτάϊπρ ἐο σὰν ἴοτταον 
παῤοπιοπιέ, ἔξιτθθ ψ ῖ]] πιοέ θ6 δπὶ ὁτοα πιῦτηβατ, τοῦ δβδίη ὙΠ] ἐμ ὁναπι δ οἀᾶ, 
λογ οὗ Θοῦτθο Ψγ1]1 ῆτο θ6 αἰἶθο οοἱᾶ, ποῦ γϑί ἐμ πτασταξῃ οοπίαἑποᾶ ἐπ ἔσο Ὁ 
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κι [ ᾿ , 3 Ψ ἕ Ν 9 νηκυῖα, ὥσπερ τὰ τρία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδέ 
ϑ εχ Ν ’ 50 ΝἝ ᾿ Ν “ΜᾺ ’ 50. ες 5 

γ᾽ αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ τὸ πῦρ ψυχρόν, οὐδέ γε ἡ ἐν 
ἰφὶ Ἁ ’ 4 ᾿ ’ ’ ’, Ρ Υ 

τῷ πυρὶ θερμότης. ἀλλὸ τί κωλύει, φαίη ἂν τις, ὄρτιον 
δὴ οὶ 

μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ ἀρτίον, ὥσπερ 
ὡμολόγηται, ὁπολομένον δὲ αὑτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνον ἄρτιον 
γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοιμεν διαμάχε- 
θ ν 3 ,.:», ἌΡ. ,.», 3 Ὁ.» ’ σθαι ὅτι οὐκ ὁπόλλνται: τὸ γὰρ ἀνάρτιον οὐκ ανώὠλεθρόν 

9 9 Ἁ 9 ἴων ε ’ ς ΝΆ ε ’ ΓᾺ ἐστιν: ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διεμα- 
ΜᾺ Ἁ χόμεθα ὅτι, ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίον, τὸ περιττὸν καὶ τὰ 

» δκὰ 
τρία οἴχεται ὁπιόντα: καὶ περὶ πυρὸς καὶ θερμοῦ καὶ 
τῶν ἄλλων οὕτως ἂν διεμαχόμεθα. ἢ οὖ; Πάνυ μὲν οὖν. 
Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτου, εἰ μὲν ἡμῖν ὁμολο- 

“" ν.» Ὶ » . 4 » ᾿ α΄ 947 γεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, ψυχὴ ἂν εἴη, πρὸς τῷ ἀθάνα- 
3 τος εἶναι, καὶ ἀνώλεθρος: εἶ δὲ μή, ἄλλου ἂν δέοι λόγον. 
᾽ -ὠ “Ἂ 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου γε ἕνεκα’ σχολῇ γὰρ ἄν τι 
ἄλλο φθορὰν μὴ δέχοιτο, εἴ γε τὸ ἀθάνατον ἀΐδιον ὃν 
φθορὰν δέξεται. 

ΠΥ1. Ὁ δέ γε θεός, οἶμαι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ 
αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τι ἄλλο ἀθάνατόν ἐστι, 

Ἀ » ΓΝ ε ’, ὃ ’ 9 “λλ θ παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηθείη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι. 

Το] πθ88."------(7.) τέ κωλύει] “ Βαΐ, δῃι οὈθοῦου τωΔῪ βαν, ΤΥ μδὺ Ηἰπιάθυβ ἐδ18 
νοῦν οὗ [80 οα80-τ--ἰαῦ, 1116 16 18 σγδηὐθα ἐδμδὲ {86 οἀά ἀοθβ ποῦ ρᾶ88 ἱπῦο [19 

ΘΥΘῺ ὈΥ [86 ᾿πῆπιθποθ οὗὨ [89 δνθϑῃ, γαῖ, οὰυ [89 ρῥϑυϊβηρ οὗ {μ6 οἀὰ, [89 ϑνϑῃ 

18 Βυι δβεϊευι θα ἴῃ 18 τοοτὰ Ῥ᾽ αὐτοῦ απᾶ ἐκείνου Ῥοΐὰ τϑίοσ ἰο τὸ περιττόν. 
ΟὈΙΏΡΑΙΘ ἰδ ΒΙ ΤΠ] ΑΥΥ ἔγθθ 86 οὗ ἔμι686 βᾶπιθ ῬΣΟΠΟΌΙΒ ἰῃ 60 Ὁ, δπὰ 111 Β. 

Ο. (8.) τὸ γὰρ ἀνάρτιον οὐκ ἀνώλεθρον ἐστιν) ΤλοΨ οὐά Ξ μοί ἐριρε- 
νὠλαδίο α8 δοῆ. ΤΉΪΒ, ΒοΟΎΤΘΥΟΙ, ἄοοβ ποῦ αδοῦ Η18 αυρυτηθηῦ, 88 τὸ ἀνάρτιον 

δηὰ τὸ ἄθερμον ἅο ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΤΊΥ ἰΏγοΙν ἱπ (μΘΙΣ ὙΘΙῪ ταϑδηίπρ' τὸ ἀνώλε- 
Θθρον, 88 τὸ ἀθάνατον ἄοε8. [Ιἕ, ΒουγονοΣ, [818 18 ποῦ οοποράθᾷ (νΐΖ., ἐμαῦ τὸ 
ἀθάνατον 15 ἀνώλεθρον), ἴμοῃ 10 “111 ὍΘ Βατὰ ἴο Βπὰ δὴν ἰδίτιρ' Βανίπηρ' δοιαὶ 
αχίβίθποϑ ἴῃ ἐμ6 ψοσ]ᾶ, Ὀὰδ ΟἹ ᾧθορά ἀπᾶ οομδοααθηῦ Ομδοβ. ΤΆΐβ, μον- 

ΟΥ̓́ΘΙ, ἮΘ Β8Υ8, 15 ἀραίηδῦ [89 ἀπίνθυβαὶ οομβοαῦ οὗὨ πλθη τϑραχαάϊηρ' [86 πιαύασθ 

οὗ [πο Τοἰξν, ἀπὰ [86 1ᾶοα οὗ ΑΡδβοϊαΐθ ἀξ, ἕο Ῥοΐῃ οὗ σοι 186 ποίϊομ οὗ 

Ῥουιβίπρ ὄλεθρος οδῃποῦ, ἕγοσα ἐμοῖσ υϑυῦ πδίατθ, Ὀ6 δρρ!θά. 

Ὁ. (2.) τούτου γε ἕνεκα] 80 [αν αδ ἐδλαὲὶ ἐξ οσμοονηθα, το πορα τοί 50 7» 

ἕο «εἶ ἣν ἐπαί. ΤῊΘ γσοοξ ἰβ ζοαπὰ ἱπ [88 νΘΥΥ τιϑδαΐηρ οὗ ἀθάνατος, 

τ 



Ατχυμθης 

ἴογ᾽ πο [τ- 

ΤΟΥ ΔΙ ἐγ δὰ 

Γπλροσβῃ8- 

ὈΙΘΩ6ΒΘ οὗ {π6 

Άου]. 

138 . ῬΙΙΑΤΟΧΝΙΒ 

Π Ν᾿ , ’ ᾿ Δί ἔφη 9 θ ’ [ή κ ὲ αρὰ πάντων μέντοι νὴ Δία, ἔφη, ἀνθρώπων τέ γε κα 
Φ ον ἔτι μᾶλλον, ὡς ἐγῷμαι, παρὰ θεῶν. Ὁπότε δὴ τὸ ἀθά- 

νατον καὶ ἀδιάφθορόν ἐστιν, ἄλλο τι ψυχὴ ἡ, εἰ ἀθάνατος 
, Φ 2. » » 3. » 

τυγχάνει οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ἂν εἴη; Πολλὴ ἀνάγκη. 
9 ’ π ’ 9 ν ἐμ νΝ , , Επιόντος ἄρα θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, τὸ μὲν θνητόν, 
ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ δ᾽ ἀθάνατον σῶν καὶ 
9 ’, » 9 ’ ε Μ᾿ ίω ’ ἀδιάφθορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεκχωρῆσαν τῷ θανάτῳ. 

’ δ, π μι μὰ ᾿ Φαίνεται. Παντὸς μᾶλλον ἄρα, ἔφη, ὦ Κέβης, ψνχὴ 
9 ,’ Ν 9 ’ Ἁ ΔΝ » ε ω «Ἡ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον, καὶ τῷ ὄντι ἔσονται ἡμῶν αἱ 
ψυχαὶ ἐν Λλιδον. Οὔκουν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἔχω 

δ ἰφὶ ἐμὰ ’ 9 ’ 9 ἰαῳ Ἂ ’ 

παρὰ ταῦτα ἄλλο τι λέγειν οὐδέ πῃ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. 

ἀλλ᾽ εἰ δή τι Σιμμίας ὅδε ἤ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει 
μὴ κατασιγῆσαι ὡς οὐκ οἷδα εἰς ὅντινά τις ἄλλον και- 
ρὸν ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν παρόντα, περὶ τῶν τοιούτων 
βουλόμενος ἡ τι εἰπεῖν ἣ ἀκοῦσαι. ᾿Αλλὰ μήν, ἢ δ᾽ ὃς 
ε ’ 9 93. ' » Ἂν ν 9 ΝᾺ Ἂν ΄ΝὩ 

ὁ Σιμμίας, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχω ἔτι ὅπῃ ἀπιστῶ ἔκ γε τῶν 

107 Α. (8.) παρὰ ταῦτα ἄλλο τι] [λαυδ ποιρλέ 10 ϑαν ἐπ οοπίγαυθηζίονι 
4} {λέν.-------(9.) τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμάζων] “Ὀϊδβαιβῆοα 8180 
χὰ [86 (1π 6] θοἴτι81) ἐμ Ὀ 1 οὗ ταδπὶ [ο ΟΘΟΡΘ σι ἢ ΒΆΝ ἃ ἐμοτηθ.᾽ Ὑγ ΘΟΕ 
ΟΟΙΏΡΑΙΘΒ Τιορρ. ΓΧ. 8δά Α., τὴν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀσθένειαν εὖλα- 
βούμενος, “Ἤοτο, Βοτονον, ἀσθένεια 18 ὙΤΘΒΙΚΙΘΒΒ ᾿π τορατᾷ ὑο τηογα ἑν, ΤῈ ΠΘ 
ἮΘΥΘ 10 18 ΘΔ ΚΉΘΒΒ 1π 61] ΘΟ 1], ΟΣ 1 ΘΟ Υ. ΟὈΤΩΡΑΙΘ [86 Β᾽ταῖαν ἔην 
οὗ ἀσθένεια αἰνοτΐπρ; 1861 ᾿πι ἐπι9 ττοσὰβ οὗ [8:9 Βατὴθ βρϑᾶκοσ ἱῃ 86 Ὁ. 

Β, (2.) οὐ μόνον γ 8611. ἀπιστίαν ἀναγκάζει ἔτι ἔχειν. “ὙὝου ταπβὲ 
ποῦ χοϑύ ἴῃ ΣΈ ΓΘΙΥ ἔθθπρ' τηϊβέχιιδί, Ὀπΐ, ΜὮ116 γου τὸ σὶρ αὐ ψμδῦ γοῦ ΒΔ νΘ ΠΟΥ 
Βα, ᾿πι ΒΟΣ ΡΠ ἰεἰτιρ σοποϊμδίοηδ, γΟυ ταυιδὺ 8180 ΘΧϑχηΐτιθ ΤΩΟΥΘ ΟἸΟΒΘΙΥ [86 2 γθηιῖδεδ 
ἔγοσα ΜΈΝ ἐΠΘῪ 8.6 ἄτανσῃ, οσθη ἐμβουρὴ ΠΟῪ δΓθ, ἴῃ γοῦν ορίπἴομ, οβί δ Ὀ]ΠΒμ θᾶ. 
ἐπισκεπτέαι (οπῖπρ ἴο [π6 αὐῤταοίίοιι οὐ πισταί τπιϑὰσ 10) 18 8ῃ δηδοοϊαίδοι, 
88 1ὁ ὑποθέσεις Ἀδὰ Ὀθθπι ἐπ [86 ποταϊπίνο, ἕος ἐπισκεπτέον .------(6.) ἀκο- 
λουθήσετε τῷ λόγῳ] Οὐταρατθ [86 ραββαρο ἱπ 66 Β., τορδγαϊηρ, [Π19 ΠΑΥΤΟΥΣ 
Ῥαία ἰο Ὀθ ρῬυχβαθᾶ υπᾶρν [86 φαΐάαποθ οὗ Βθαβου (μετὰ τοῦ λόγου) δπὰ [Πθ 
ἀπο οὗ ]ονίηρ Πθαβοπ ἤο {89 8.1] (ἐπακολουθῆσαι), οΥΣ οδίαϊπῖπρ; 
ΔΌΒΟΙαΐθ οοχίαϊηίν (τὸ σαφὲς εἰδέναι, 86 Ο.), ἰπ ἔδιο ρῥτοβοιί 116.----(7.) κἂν 
τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται] 4 ηπᾶ ᾧ} οογέαὐιέν ὅα8 οποθ ὅθονη αἰξαίηοά ἐπ ἐλὲδ 
γποΐέογ, ἐλθη ομῖἶν «οὐδ ΨΟΏΡ δοαγολίηρ οδαϑθ, ΟὈΣΆΡΑΥΘ Βί σα 1]αν ἰαηρυαρο ἴῃ (89 
Τὴταθθαβ 29 Ὁ., ὁ λέγων εγὼ ὑμεῖς τε οἱ κριταὶ φύσιν ἀνθρωπινὴην ἔχομεν, 
ὥστε περὶ τούτων τὸν "εἰκότα μῦθον ἀποδεχομένους πρέπει τούτου 
μηδὲν ἔτι πέρα ζητεῖν. 
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λεγομένων: ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι 
εἰσί, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμάζων, ἀναγκά- 

Β ζομαι ἀπιστίαν ἔτι ἔχειν παρ᾽ ἐμαυτῷ περὶ τῶν εἰρημέ. 
νων. Οὐ μόνον γ᾽, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ 
ταῦτά τε εὖ λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας, καὶ 

εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσιν, ὅμως ἐπισκεπτέαι σαφέστερον: καὶ 
ἐὰν αὐτὰς ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγῷμαι, ἀκολουθήσετε τῷ 
λόγῳ, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπακολουθῆ- 
σαι κἂν τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται, οὐδὲν ζητήσετε 
περαιτέρω. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. 

ΕΥ͂ΤΙ. ᾿Αλλὰ τόδε γ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες, δίκαιον δια- 
Ὁ νοηθῆναι, ὅτι, εἴπερ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, ἐπιμελείας δὴ 

δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου μόνον, ἐν ᾧ καλοῦμεν 
τὸ ζῆν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ παντός, καὶ ὁ κίνδυνος νῦν δὴ καὶ 
δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει. εἰ μὲν 
γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ἑρμαῖον ἂν ἦν 

Θ. (1) ἐπιμελείας δὴ δεῖται] ὙᾺ ρταοίίοδὶ οοποϊυῖοιι οὗ ἐμὸ τβοὶο 
τοβέξοσ. 18. ἐμι6 βοσίοπβπθεδ οἵ Τἀνίμβ, βοοίτι [δ 18 ποῦ (80 βρδτι γ78 0611 ΤΑΐο, 
Ῥαΐ 8 ναϑὲ αἴτοῖο οὗ Βοίπρ, οτος υαἱοα οὰσ ἰηθοτοϑὲ οχύοσιάβ. ΤᾺΘ βᾶτηθ Ὑίϑνγ 
οἱ Τὴπιο 88 ἐδ: γϑβεϊθα]θ ἰο δὰ ππκποντι Πορία οἵ Βοίπᾳ, ἴ8 ἔοαπὰ ἴῃ ῬοΪ. Χ, 
608 Ο., πᾶς γὰρ οὗ τς γε ὁ ἐκ παιδὸς μέχρι πρεσβύτου χρόνος πρὸ - 
τὸν πάντα ὀλίγος ποῦ τις ἂν εἴῃ. Ὀοτηρατο 6 αἰκοίίατ οχμοτέδείου. 
ἴπ ΡΟ. Χ, 618 Β', αἶδο ἐδ ῬαββαρβῸ οῃ ἐδ Ῥσοοϊοπξιιθβα οὗ ἔδιὸ Βουϊ, ΑΡΟ]. 
80' Β.----(5.) τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή] Ῥιἐδάναιρα! ἤγοπι αἱ! δοίηφ; 
φιαπ ἰδ έϊοτ, ΟἿ, 91 Β., εἰῇ μηδέν ἐστι τελευτήσαντι.-----(5.)) ἑρμαῖον' 
ἂν ἣν] Ὑπὸ Βοβο!αδὲ ὀχριαῖτβ ἑρμαῖον 88 ἀπροσδόκητον κέρδος, Ἦκο ἔδιο 
ΦΑΒΥ͂ Τοῖς οἵ ἐγδυεῖιοτα Βπϊτιρ ἐμέτιρβ οτι ἐμ τοδὰ ἐβσουβὰ ἔμ ἕμγοας οὗ 
οτταοβ. (ἁρμαῖον διὰ εὐτύχημα ατὸ οοπ οϊπιοᾶ ἐπι σαν. 211 4.) 

5. δαθεῖπ Ματίστ δδ5 ἐμ ΡΙΔέοπίο ραββαβο ἴῃ Η5 τοϊηὰ τηῆααι ΒΟ 8αγα (οοπέγ. ΤΥΥΡΙ.. ἢ 4), 
ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀποθνήσκειν φημὶ πάσας τὰς ψυχὰς ἐγώ. ἑρμαῖον γὰρ ἦν ὡς. 
ἀληθῶς τοῖς κα κοῖ ς.- Το τοξαμαὶ οἵ Γαποταὶ τίξδα ἐο ετεαὲ οτίποϊπαὶδ βοντοὰ ἔγοπι απ 
αἰβείμεις ἔα Ἰδὲ ἀδαίἢ πῦρ [0 ΒΏΘΗ. Ῥδτβοῦβ ἃ ψαίῃ:: Βδῆφο ἈἸ]Ιδη Β6γθ, ἴα τοΐογοῦιοϑ 'ο αιοὶι 
τεΐπδα! (Ὑ7ατ. Ηἴδέ. 1.1), οὐκ ἦν ἄρα τοῖς κακοῖς οὐδὲ τὸ ἀποθανεῖν κἐ ρ- 
δος, ἐπεὶ μηδὲ τότε ἀναπαύονται κιτ᾿Ὰ. Τὰ Ἰδίοτ εἶπιοθ ἐμ ῬΑ ΟΒΟΡΕΥ οἤ Ἐρίοαται 
“ορορίθὰ {89 ΤΙ ποίρ]8 ψημοῖι ΡΙδέο μγο οοῃιάθιπῃβ, δπὰ γοξαγάθὰ ἀϑδίῃ )8 ἑρμαῖον τοῖς κακοῖς, 
οἱ μμῖοὰι υἱον ἐδ ταοϑέ τησπιογαδο οχργεβεῖοη νᾶ ἐπιδὲ ξένθα Ὁ Οαϑαγ, ττῆϑα ΒΟ ἑοππάοὰ ἀπ΄ 
γξυτοθαὶ ἐμογθαροπ ἐπαὶ ἐδ ΟδΕΠΠπατίδη οοπερίταίοτ διιοαϊᾶ δ ευ!υἠοοὐδᾶ ἐο ἐπηρτίδοπτοθης ας 
ἃ Ἑτοαίοτ ραπίβμμποεὶ ἔμαι ΤλΘΔΕν, ΥμΙοῊς τα ατωπυπαγειπι τϑφιίδα, αηὰ πο Ῥαπίεμιπιθαε δὲ ΑἹ]. 
ΟΥ. Βαϊπαδέ, ΟΔ:], δέ, 30, κῃᾶ Οἰδδτο᾿α οοπιπιοπέ, Οτ. 1π' ΘΔ, ΠΥ, 4; αἶδο ἐδ τοιῃτὰα οὔ 
Ῥίαίατον (δἴοτ, ὅδὅ Τ).}; «πὰ ἐπι πιλαίαι οἵ ΤΉδδο ἴα ΟἸοτι, ΑἹ, δέν, ΠΥ. 7, 44. 
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τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι, τοῦ τε σώματος ἅμα ἀπηλλάχθαι 
καὶ τῆς αὐτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς: νῦν δὲ ἐπειδὴ 
ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἀλλη 
3 ν ἊΜ Φ9ΦΦΔΝ ’ ᾿ »“. ε ’ ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία, πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην 

)Ὶ ’ ὕ 90." Ν ι Ψ τε καὶ φρονιμωτάτην γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ. ἄλλο ἔχουσα 
9 ν ε ᾿ Ν ᾿ ἴω ’ νν 

εἰς Λιδον ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ 

τροφῆς, ἃ δὴ καὶ μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἣ βλάπτειν 
τὸν τελευτήσαντα εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας. 

Ὁ. (8.) παιδείας τε καὶ τροφῆς] ὝΕΣ παιδείᾳ ἀπά τροφή ἅτ ορροδοᾶ 
ἴο Θ80} Οὗδοσ, [8.8 ΖΌσΤΩΟΣ 18 ῬΓΟΡΟΙΙΥ υϑθᾶ οὗ [μ6 τηϊπᾶ, δπᾶ τροφή οὗ 186 
Ὀοᾶγ. ἨΗδτο (μ6 0 διὸ Ὀοία υθϑᾶ οὗ (89 τηϊπᾶ : οἵ, ψυχὴ ὑπ᾽ ἐκείνου τ ε- 
φομένη ἷπ 84 8.----(θ.) λέγεται δὲ οὕτω"}] ἨΗδτθ ΟΡΘΏΒ ἃ ποὺ δπᾶ 
ἀϊδιίποῦ ρνοχίϊοι οὗ [86 Τί δίοσαθ, ἴπ τ Ιοἢ δοοχαίο δὐδθσαρίθ ἴο 1150 [86 ουτύδλῃ 

οὗ {86 Τῆν]81016 ψοΣ]ᾶ, ἀπ ὉΥ τλθϑπβ οὗἉ βϑχηὶ- τ] ]ρΊουΒ ταγίμθδ, ο τορσοβθαξ 

[86 οοπάϊδίοῃ οὗὁἨ ΒοᾺ]Β ᾿ῃ Ηδᾶθβ. Ομ ἐμ6 δῃδίορυ οὗ [μὸ ΧΙώ ΒοοΙς οὗ [86 
Οάγββϑυ, [818 ρασ οὗ μὸ Ῥμϑᾶο ἰβ οὐἹ]Ἱδοᾶ Ὁγ ΟἸγυαυρίοάοσιβ (ρ. 195) ἃ 

Νεκυΐα, Ὀοΐπρ' ὁπ6 οὗ ΤΉτθθ νεκυΐαι ἴπ ΡΙδΐο: ἥδε μὲν (ἐν Φαίδωνι) π ερὲ 
τῶν τόπων μᾶλλον ποιεῖται τὸν λόγον͵ ἢ δὲ ἐν Γορηίᾳ (628 Α.) περῖ 
τῶν δικαζόντων, ἡ δὲ ἐν Πολιτείᾳ (Χ. 614 Β.) περὶ τῶν δικαζομένων.5 

(6.)) ὁ ἑκάστου δαίμων] ὙμΘ τελεταί Ῥγοῦ Ὀ]Υ ΒΌΡΡΙΥ [86 ἱπι ΡΈΓΥ : 
οὗ, [86 11π68 ἴῃ ΟἿθτα. ΑἸοχ. Βὲσ. Υ, 14, 18, αἰἐσιναϊοα ἰο Μοπαπᾶοσ, ἽΛπαντε 
δαίμων ἀνδρὶ συμπαραστατεῖ, Εὐθὺς ηενομένῳ μυσταγωγὸς- 
τοῦ βώου." (7.) ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει! ΤΉΘΓΘ 18 8ἢ ΔΡραγοῃῦ ᾿πΟΟ8185- 

ὕθῃου Ὀδύνγθθῃ {818 Ῥᾶββαρ δῃᾶ ὑμαὺ ἴῃ ῬῸ]. Χ, 617 Εἰ., ψθσο 1,ΔΟ 6818, 

ἀδυρμίοσ οὗ Ν,ϑοθβδίἐν, Ὀΐά8 ϑδοῖὶ βου], οὰὰ 815 θπίσαποθ ἱπίο 1[ἀξ0, οἦοοδ8θ ἈΒ 

δαίμων : οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ᾽’ ὑμεῖς δαίμονα αἱρήσεσθε, 
διὰ ἀραῖτι [86 Βίαἰοταθηῦ ἰῃ 620 Ὁ. Οὐμαρατο Ῥμθᾶν. 249 Β., ἀφικνούμεναι 
αἱ ψυχαί) ἐπὶ κλήρωσίν τε καὶ αἵρεσιν τοῦ δευτέρου βίου αἱροῦνται 
ὃν ἂν ἐθέλη ἑκάστη. 'ΤῊΘ ΘΧΡΙαπαίίομ βθθσὰβ ἰο θ6, ἐμαὺ 86 ἔγβο- Μ1 οὗ 
189 ἱπάϊν! ἀ81 Βοὰ] ομοθθ ἐμ6 ἀίμα οὗ 1186, Ὀυαὺ [μαὺ 1 ΔΟμοβῖβ, [89 ἀδαρῦον οὗ 

Νορθββίζυ, δββίρυιϑὰ [ῃ9 δαίμων δοοοτάϊπρ ὅο [π6 118 ὁμόβθη, 8ὸ {μαῦ ἃ ταϑαι 
ν͵Ὰ8 Σοραχα θα 85 οἰΐμος εὐδαίμων οΥ δυσδαίμων, δοοοτάϊπρ' [0 [Ν]8 οὟστι ΘΒ οἷοθ. 

“ΤΏ ποίϑ οἵ ΟἸγπηρίοδοταβ οα λέγεται δὲ οὕτως 18 ἰηϊογεδέίης, ἐμοῦ ρα [ποῖα]. Ἠδ 
ΑΒΚβ, τίνες οἱ λέγοντες ; δρᾷ δηρῦγεῖβ, πρῶτον μὲν αἱ κοιναὶ ἔννοιαι “φύζουσαε 
ἀδιαρθρώτω ς" (ἰ.ε., ἰπείποῖδ Πτο ΐηρ τ ἢ ἰηαγιοαϊαῖθ τηθδηΐηρ') δεύτερον οἱ 

θεόλογοι" τρίτον οἱ χρησμοὶ τῶν θεῶν' τέταρτον, αἱ τελεταί' πέμπτον, αὐτοὶ 
παραγενόμενοι (εἴ. οπι. Οἀ. ΨΙΙ. 201, ΧΥ͂Ι]. 485) οἱ θεοί. 

ἘΠΕ δΒ Ὀθοῃ ἀουδέοα τοῖο 1 ἃ κοραταίο δαί μων ὙγΑΒΥ ρλταθα 85 δβδί βτιθᾶ ἴο ΘΒ ἢ ἱπά πὶ, 

ΟΥ̓ ΟὨΪΥ͂ ἴο 8 οἾ488β.ἁὈ ΟἸΣΤΕΡΙΟὐΟΥΒ ΔΙΡΌΘΒ ἔογ {Π6 Ια έοῦ νίονν, Αρρυϊοὶαβ (ἄθ 60 ϑοοζ, Ρ. 80) ἔοσ 

[80 ογίηοσ. “ΕΣ Ἦἣδο ΟΓΡῸ Β0 ποτὶ ἀδουηοηθση οορία Ῥ]αίο δυϊαπιδί οὐηρι δ μονεύδιια ἰπ 

νἱΐδᾶ δροπάα ἰθϑίδϑ οἱ οιἱιδίοὐοα δἰπριῖοῦ δἀάϊίοϑ.᾽ ΤΠ υἱὸν οὐ ΑΡρη]οῖα8 15 πχοϑὺ ἰἢ ΠΘΤΤΘΗΥ 

ἢ {πὸ ἰοχί οὗ {πὸ Ῥῃθβᾶο, ((οπιρᾶζο, οὨ (15 Βυδ]εςί, βαηος, ΕΡ. 110, 1.) 
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λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα τελευτήσαντα ἕκαστον ὁ ἑκά 
του δαίμων, ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειι 
εἰς δή τινα τόπον, οἷ δεῖ τοὺς ξυλλεγέντας διαδικασ 

Ἑ μένους εἰς ἽΑιδου πορεύεσθαι μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου 
δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι' τυχόντ 
δ᾽ ἐκεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν καὶ μείναντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλ 
δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν κομίζει ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μα 

ραῖς περιόδοις. ἔστι δὲ ἄρα ἡ πορεία οὐχ ὡς ὁ Αἰσχύλ 

Βίδποϑ ἐξ πῆβθ ροβαῖθ!ο ἕο δαὺ οἰΐιος ψυχὴ δαίμονα λαγχάνει οΣ δαίμ 
λαγχάνει ψυχήν. Οοπιρατο Τιγεῖαα Ἐρίταρ. Ρ. 180, νῦν δὲ ἦ τε φύ 
καὶ νόσων ἥττων καὶ γήρως, ὃ τε δαίμων ὃ τὴν ἡμετέρ 
μοῖραν εἰληχὼ « ἀπαραίτητος, ὙΒοοοτ, Ἰάγ]!. ΤΥ. 40, αἶ, αὖ, 
σκληρῶ μάλα δαίμονο5, ὅν μὲ χέλογχεν. (8) εἰς δή τ 
τόπον] 1) ποισίο φθην ἴοοωρη. Ἑ χβτωρ]68 οὗ δή τιῳ ἐπ 90 Ο,, 108 Ο., 11δ 
τπῖιοσο ἴδ οοπυϊίπιοΒ οοτίαϊπέγ οὗ Λιοί ΠΕ ἀποοτέαίπὲγ οὔ πιαηνιδγοσ ἀρίαί, Ἷ 
δαΐμον οὐ ἐμο Αχίοομβυβ, 8 20, βρθοϊῆθα ἐμ ἸΟοδ ΠΥ πλοτθ μασι ο]Ατ]Ὺ 88 
πεδίον ἀληθείας: Ἐνταυθοῖ καθέζονται δικασταὶ ἀνακρίνοντεξ τ 
ὠῤικνουμένων ἕκαστον. Τὰ Ῥοϊ. Χ. 614 Ο., διαδικάζω 18 πϑοᾶ οὗ 
ὑμάφου; ὧι 8. Ῥαββαβθ, οὗ {80 δοινὲν φωδηι δύῃ δευογαῖίψ ἕο Ἰαἀρτοθπί, μα 
ἴπι {86 τοϊὰ]6 γοῖοϑ' (16 ἰ8 στοσίῃν οἵ τοταδτῖς, ἐπαὺ δικάζω, ποἐνεἐμβίαπὰ, 
ἴμο ἐπιροτίδποο οὗ δικαιοσύνη ἱπ (86 Νετν Τϑβίατιοπέ, ἰ8 ποὺ ἐμ Βοσίρέν 
τοχσὰ ἴῃ τορατὰ ἕο ἐμ ἤπια] ἠυἀρταοπέ, Βαξ κρίνω, δι8 1 δίτη ΙΥ 8 δοραγαίίον, 

Ἑ. (4) ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μακραῖς περ. ὙΦ δττατιβοταοηέ οἵ 
ποσᾶβ ἰβ ῬΟξΝι ταυβῖοαὶ δτιὰ δχρτοθεῖγο, ὙΜΊΕΩ τοβαγὰ ἰο ἐμ οχίοπί οἵ 
Ὁγαῖοα, ῬΙαίο ἄσοϑ τοῦ Βαγὸ δἰξοσαρέ τὸ ἄσβτιο [Ὲι6 ροτίοὰ, Ιηῃ ΡΟ]. Χ, 616 
δ Όγοῖο Οὗ 1000 γθατα 8 βροίκοῃ οἱ 88 ἡ ὑπὸ γῆς πορεία : ν 11 ἴῃ [μο Ῥμαά 
249. Α,, »λεϊονορλίο βρίτῖξα τὸ βαϊὰ ἐο σθόογον ἐμοῖσ Ἰοδέ υρίτβϑ αἴϊον ἑλγοδ δι 
ὀγοῖοδ οὗ 1000 γϑασβ, {89 ἴὉ}} 6γοῖο ἕοσ οὔμεσ βρίτίἐ8. θοίωρ 10,000."----᾿ 
ὃ Αἰσχύλου Τήλεφος] ΟἸοπι. ΑἸοχ. Βέτοπι. 1. 7, 46, ἀπιὰ ΤῬίοηγα, Ἑ 
Ἐμοΐ. ΨΙ. δ, φαοίο ἔμ: Βδτὴθ Ῥχονοσὺ ἔγοπιι ἃ Ἰοδὲ ΒΙαΥ οὗ ΖΕΡ̓βΟἈΥ]αθ᾽ οα 

» Οοπιρατο Ἐτηρθάοοϊεβ Ετάρτα, 1, Ὑγ 80 τῆδΚοΒ ἐμ6 ὀγοῖ οἵ Ὀβηϊδηπιοπὶ 80,000 ὦρα 
ὔτο δ0α] (δὲ οοτητηῖ!8 ρτοαὶ οτίπιοδ, ΑἸδὸ Ἠεγοάοίυβ 11. 198, τεβατάϊης (μ6 ἘξΥΡεϊδῃ Ὁ) 
παλιοιι τταϑ ϑ000 ἴογ ΘΡΕΓΥ βουὶ͵ τοτα ἐξ8 ταϊτατίου αἱ ἀρδΐῃ ἰηΐο Δπῖαὶ ἔοτταβ, ἈΠΕ {6 το 
ἴο αι Βαχοδα ἕταιηθ.. 

1 ἌΠαΡΆΙαα, ΑΙ μου ρῈ. ἃ ῬγΙΝαροτεδη, ἐ8 ποί, ἴῃ ἐπ|8 "πο οἵ δι ΤΟΙ Θρ δ, Βρθακιῃβ δὲ αὶ 
ταικξογοδα, (ογῚς [8 τοθεὶίεδὲ ἐμαὶ μ τοΐοτα δοὺ τὸ {πι ἀμποτθαὶ ἀθϑιϊηίδα οὕ βου, δαὲ ἕο ἐδ νὰῦ 
οἵ πταγϑ ὉΥ ὙΓΒΙοΣ ἄδδ}ι τρ αν Βοτοδομθᾶ.-- ἰὲ τγαϑ οοπηπιοη ἴο τεργεβεηὶ δέῃ ἅπάθτ ἐμ ἤοττη 
Ἴθαπιον (εἴ. δ: Β., ποίο), ογ πορεία. Οἱ. ΜΌΙατΒ Αποίοαί Ατέ. καὶ 43,1, 3, απὰ {δ ἔα 
ἀφαδὲ ἴη Βτοίεμ᾽ 8 ὈἰσθΙοπΑτΥ οἵ Απεβαα!εῖοδ, ππᾶοτ Ῥέμπιια, γτβογο αἰμογβθ᾽8 μιδαά [8 ἰαίγοᾶμιδει 
αι ἀγτωνοὶ οἵ 12) ἸοῦτΏΟΥ͂ οἵ Ποαίὴ : αἶδο Πδπηὶδ᾽ 8 Εἰσυτία Π. Ρ, 198; Οτίπηπια Πϑαμ 
Μγεμο!. Ρ. 801. 
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ἘΒοροξείοι οὗ 

6 νίθνγβ ν , ε Ψ ε - Ψ ΄ , , 
Ρτϑυίουδ “Αἰδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ οὔτε μία φαίνεταί μοι 
οηΐογοθᾶ σθ» “ ΝΥ Ἣ ε , 9 , Ν Ἄ ξατάϊος (Δ εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει: οὐ γάρ πού τις ἂν 
ΤΏΟΣΔΙ δὰ ὃ ’ ᾿ ὃ ’ὔ Κι ε ὃ ΝΥ ΕΣ κι δὲ 3, 
Ἰοϊοεοιιει ὁιαμάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁὸοῦ οὔσης. νῦν ἔοικε 
οοπαϊιίοη οἵ ΄ Ν ’, νι Ψ . ἌΦ.ὰΝ ῳ ε», 
ρίθο αὐ σχίσεις τε καὶ περιόδους πολλὰς ἔχειν: ἀπὸ τῶν ὁσίων 

Ν ’ [ω᾿ , ’ ’ ε 
ΘΑ, 8 ὧς τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω. ἡ μὲν 
ογτηϊηίηρ ἱ 

Φ Α οοπἀμιου τὰ οὖν κοσμία τε καὶ φρόνιμος ψυχὴ ἐἔπεταΐ τε καὶ οὐκ 
ἀοβο ΠΥ αἰΐοσ ᾿ - " 
μοι, ἀγνοεῖ τὰ παρόντα' ἡ δὲ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος 

4 Ἁ ῪΝ ἃ ἔχουσα, ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν 
’ 9 ’ Ν Ἁ » ε Ν ’ Ἁ χρόνον ἐπτοημένη καὶ περὶ τὸν ὁρατὸν τόπον, πολλὰ 

9 ’ 4 Ν ων ’ Ν ’ έἐ Ἅ »-»ἝἨ 

ἀντιτείνασα καὶ πολλὰ παθοῦσα, βίᾳ καὶ μόγις ὑπὸ τοῦ 
» 3 3 [4 προστεταγμένον δαίμονος οἴχεται ἀγομένη. ἀφικομένην 

δὲ ν εν» Ἁ Α 39 (θ , ἑ ὄθιπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάθαρτον καί τι πεποιη- 
» [φὶ Ἁ ’ 40.» ε ὰ ἂν ϑν 

κυῖαν τοιοῦτον, ἣ φόνων ἀδίκων ἡμμένην ἢ ἀλλ᾽ ἄττα 

ξοτίιαποϑ5 οὗ ἔμ6 νδῃάοσίπρ ΤΟΙ ΘΡμῦΒ. Α ΒΙΧΏΪΑΙ Βαυηρ; 18 Δϑεσῖ θα ἴο ΑἸΔΧΑ-- 
βογαβ: Ῥΐορ. Ιμδοχί. 11. 11, πρὸς τὸν δυσφοροῦντα ὅτι ἐπὶ ξένης τελευτᾷ, 
Πανταχόθεν, ἔφη, ὁμοία ἐστὶν ἡ εἰς ἄδου κατάβασις. ΟἿ, Οἷο. Ταθο. 1. 48, 
αἰἰἹρυῦαρ 1 ὕο ΑΠΑΧΑΡΌΓΙΑΒ: ὕηαίφοο αὐ ἐμ όγοϑ ἑαπέωράφηι υἱῷ 656(. ΟΟταρατθ [ἢ 6 
ορίζγαιη οὗ 1ϑοηϊάαβ Τασοϑπί., ἀρρϑῃὰ, 48, Εὔθυμος ὧν ἔρεσσε τὴν ἐπ᾽ 
᾿Αἴδος ᾿Αταρπὸν ἕρπων" οὐ ηάρ ἐστι δύσβατος κ.τ.λ. 

108 Α, (δ.) ἀπὸ τῶν ὁσίων] ὙΤὴΘ οαεὶς ἙΝ᾿δίομβ μαᾶνο θυσιῶν, ἀρᾷ 
ΒΌΟΒ ψου]ὰ ΔΡΡΘδΣ ἐὸ βασθ Ὀθθῃ ἐμθ σϑδάϊηρ ἴπ (86 ὥτηθ οὗ ΟἸγσάρίοάοστι, 
ΤῊΘ ΜΗΒ., Βουσονοσ, 816 ἴῃ ἕδνουσ οὗ ὁσίων, ΜΈΪΟΙ Βδιταοπῖβοβ Ὀθέύον τ Β 
νομέμων. ΤῊΘ τϑέθγθμοθ 18 ἐο [86 σίδθβ ἴπ Βοποὺσ οὗ ἐμ ἀ6δᾶ, οοππθοίοθα νὴ τμ 
[86 σγοσϑμῖρ οὗ Ἠθοδίθ, δῃὰ ρογξοσταϑά δὖ [86 ξοσκίτιρ οὗ ἃ τοδᾶ (ἐν τριόδοις), 
ὙΈΙΟΣ αἰτουχτηδίατιοθ Ῥ]αῦο οονοσίβ ἱπΐοα Κίπὰ οὗ δυζυχηθπῦσῃ ἔδνουγ οὗ [80 ποζοι 
ὑμαὺ {μόχθ τγᾶϑ τῆοσθ ἐμᾶηι ὁπ ὁδὸς ἴο Ηδά98, ομιὸ ᾿οδᾶϊπρ ὑο ΕΠγβίοτα, ἐμ 9 
οἶμον ἴο Εγϑρυβ. (Ἡοἰπαογῇ ἰδκοβ ἀποίβοσ νου οὗ ὅσια κιτ.λ., ἀπ ΒΌΡΡΟΒΟΒ 
8 Υϑΐθσθμοθ ἰο [89 Μγβίθσίοβ, ἰπ τ ΒΙ αι, 10 18 βΒαϊα, ἔμθτθ πότ (8 Ὀ]θαὺχ οχῖ- 
Ὀ:ῦθα γτϑρυθβθι ηρ' (8.6 ἀἴρδοθηϑεδ Δ υθνηιέ 88 1} οἵ σἱπάϊηρβ. Αοοοτγάϊηρ ἐρ 

ν. [μοῦθοκ Αρίβορᾷ. Ρ. 1348, Ἡοίπάοσβ νἱϑνν 18 ἃ ταϊβίδικοηι οπ6, αῃᾶ ὅσια Ἦθχϑ οδτ 
ΟὨ]Υ͂ ταθδπὶ [89 τα Ἀ]Υ σίῤοβ ἐο Ἡθοδίο (οὗ, Τριακάς, ἴῃ Ἠδτροογαίϊοη) αὖ ἐδ 
τηθθίληρ; Οὗ ἔμιγθ9 γγα 8.) Τῦ 18 Ῥσόθ 8019, (μϑγϑίοσο, ἴμαὲ ῬΙαίο τϊβμϑᾶ ἕο 89 
[86 Βαρογβέϊίομι δοτιμθοίθα ψ ἢ τρίοδος ἃ8 ἃ Βγτηθ0] ὑοϊπά!οαΐο ἐμ  ἐμουρῇ οπρ 
ῬΘΙᾺ 1ϑὰ ἐμτοπρ ἀϑαΐμ ἕο ἐπ ρ]δοο οὐ αδρτασπί, γοῦ ἐμθσο ἐὑ ἠοσικθὰ οσ ἀϊνοσροά, 
9ῃΘ τοϑα Ἰοδαϊπρ ὑο ΕΠγβίατα, (86 οἴμος ὑο Ταχίδσυβ. Οὐσαρατο αοσρ. δ24 Α. 
οὗτοι οὖν (Μίνως, κιτιλ.) δικάσουσιν ἐν τῷ λείμωνι, ἐν τῇ τριόδῳ 
ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ, ἣ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἣ δ᾽ εἰς Τάρταρον. 
Οὐ σιρρ. Ζ.πι. ΥἹ. δ40, “Ηἰο Ἰοοιβ οβύ, φαγέθα ὉΌῚ 86 υἱα Πρ έ ἐν ἀγεδαϑ.᾽ 7. 

Φ 

᾽" 

Τήλεφος λέγει: ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλῆν οἷμόν φησιν εἰς 108 

,“'᾿, 
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τοιαῦτα εἰργασμένην, ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν 
ψυχῶν ἔργα τυγχάνει ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε 
καὶ ὑπεκτρέπεται καὶ οὔτε ξυνέμπορος οὔτε ἡγεμὼν ἐθέ- 

Ὁ λει γίγνεσθαι, αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν πάσῃ ἐχομένη ἀπο- 
, ν 4 , , , - 5» , ε» ρίᾳ, ἕως ἂν δή τινες χρόνοι γένωνται, ὧν ἐξελθόντων ὑπ 

ἀνάγκης φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ πρέπουσαν οἴκησιν: ἡ δὲ 
΄Ὰ Ἁ , μὴ ’ Νὰ ν καθαρῶς τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξελθοῦσα, καὶ ξυν- 

εμπόρων καὶ ἡγεμόνων θεῶν τυχοῦσα, ῴκησε τὸν αὐτῇ 
ἑκάστη τόπον προσήκοντα. εἰσὶ δὲ πολλοὶ καὶ θαυμα- 

ν ΝᾺ ΝᾺ ’ Ν 9. Ξ᾿ "Ό Φ ΝΑ μά ὃ ’ στοὶ τῆς γῆς τόποι, καὶ αὐτὴ οὔτέ οἵα οὔτε ὅση δοξάζε- 
ται ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωθότων λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος 
πέπεισμαι. 

4Φ 9) ΠΥ. Καὶ ὁ Σιμμίας, Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ 
’ Ν ’ »κ ἴα Ἁ 2. αὶ Ν ᾿ 

Σώκρατες ; περὶ γάρ τοι τῆς γῆς καὶ αὑτὸς πολλὰ δὴ 

οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα] Ἠθυβὰθ᾽Β οοπ)οθοΐατο, οὐκ ἀγανακτεῖ ἴον οὐκ ἀγνοεῖ, 
18 ὈΠΩΘΟΘΒΒΑΤΎ, 086 ταθαπῖτρ Ὀσίηρ,, ὑμαῦ ἐπ6 »ιοάὐϊαξίο φιογέΐβ ἈΔΒ τηϑὰθ βιο ἢ 

8 Β0}] γωρεϊαν Βαῦθυ ΟΣ 18 108 1οὗ πη Ἡδά68. 

Β. (1.) περὲ τὸν ὁρατὸν τόπον] ῬχΟΌΔΌΙγΥ, [86 ποὶρῃρουτποοὰ οὗ [89 

ΒταγΘ, ἃ ἴῃ 81 Ὁ .-----(6. ) ἃ τούτων ἀδελφά] ἐ.6., Δοίζομβ ακίῃ ἴὸ φόνοι. -- 

(7.) ταύτην μὲν ἅπας] ἅπας ΞΞ ὠρμοφιέορι, 88 ἴῃ Εἰ, Βδοοι. 70, στόμα 

τ᾽ εὔφημον ἅπας ὁσιούσθω .-------(8.) οὔτε ξυνέμπορος} Οοσαραᾶσο ΗΟΣ, 
οἅ. Π1. 2, 27, “ γοίαθο . . . . πιθοῦχῃ ΒΟ] ναῦ ΡΒ ΆΒ6] οι. 

(2.) “χρόνοι γένωνται] με οογίαϊῃ ρογοαβ ΟΥ̓ οσημρἰοέθα, ἐ.6., αὲ 

πολλὴ χρόνου καὶ μακραὶ περίοδοι, ἵπ 107 ἘῚ.-----(8.) ὑπ᾽ ἀνάγκη] 
Ἐοσϑίοσ ὑσοροβοὰ ἰο τοδὰ ᾿Ανάγκη, 88 1ξ ἃ σαυτβο]ορῖοδ] ῬΘΓΒοΏ, ΒΌΆΟΘΝΙ 88 18 
Ῥουσίσχαγοα ἴῃ ΡΟ]. Χ. 617 Ο. ΤΉ, ἈΟΥΘΨΟΙ;, νουἹὰ τοααῖτθ ἄγεται ταῖμον (μδῃ 
φέρεται. Τῃ Οτῖίο 62 Ἐ.., Ῥμμεράτ. 241 Β., ὑπ’ ἀνάγκης οοοῦχΒ ἴῃ {80 Βθπ89, 
ΒΙτΊΡΙν, οὗ ἀνάηκη. ΤᾺ οὔτε ὅση] ὅση ΞΞ μόνον τοσαύτη ὅση, 
ηού τηθγ οἷν 80 ϑιαῖϊ ἀϑ: 83 Ἰπξογρτθίθα Ὀγ πάμμεγά τι Ϊπ 1η9 Α. Οὐταρασθ 
8.180 [89 ραβϑαρθ ΄υοίοα ἱπ πούο οπ 114 Ο.---ξ(8.) ὡς ᾿γὼ ὑπό τινος" πέπεισ- 

μαι] βέορμθῃβ τϑαὰβ πέπυσμαι, ΜΆΪΟΝ 18 ἀραίποῦ [89 ΜΒΗ., δῃὰ που 

4.ΑΒ ἴο [πο Ρ6γβοῦ σοΐουτοα ἴἰοὸ ὈῪ τις, ἰξ 18 ῬΡΓΟΌΔΒΙΘ ἐμδὺ ΑἸΑσ μπδη ον, γῃ0 Ὑγ88 [86 ἢσϑὲ 

ἴ0 Ἰ8Κ6 84 ΜβδΡ, οὐ (Δ ΌΠ]ΑΣ ταργοδοιιδίίοῃ οἵ [80 θασίῃ, 18 [86 ῬΒΙΟΒΟΡΏΟΣ δἰσδθά ἰο, ΤῊ 

βυρθοαποηξ δἰαϊοτηθηΐ (108 Ἐ).) οὗ [86 αν οὗἱἠἨ ἘσΟΣ τίσι, Ρεΐπρ δἰπλοδὲ ἰἀθηίοαὶ τῖτ τη δὲ 
διισὶ αϊοὰ ἰο Απαχί πηλοῦ ὈῪ Ατίβίοίθ, τη 68 ᾿ξ ῬΓΟΌΔΌΙΟ ἐπὶ ΒΘ 18 [86 Τὶς Ττείοστθα (0 Βδσβ. 

ΒΕΔ δυπ 5 ποίϊΐου ἐπδὲ τὴ τοΐϑσϑηςθ ἰβ ἰοὸ Ῥυ Δ ΟΓΑδ ἰ8. τη ρΣΟΌΔΡ]6: 19, Ὀϑοδιβο Κ᾽ πηπηΐα8, 

ὙΠΟ ἰ8 ἃ ῬγΕΠΑ ΟΓοδΏ, ΒρΘ Δ ΚΒ οἵ [Π6 ΥἹΘῪ ΔΒ ΠΟῪ ἴο0 Ὠΐτη; δηά, 25, [0 Ῥγειδβογοδῃ ῥσίῃοΐῃ]9 

1πδὲ ἐμ6 Ἑδγίὰ μδὰ δ ῥ᾽δηείαγυ τηοίΐοῃ ἰ8 ἀερασίθα ἔγοσα ἰῃ 108 Ε;, ΟἹ. 97 Ε.., ἢ. 
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. 9 9 , ἰφ᾿ Φ Ν ’ ἡδέι Ἄ Φ ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα ἃ σὲ πείθει ἡδέως ἂν οὖν 
ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οχ ἡ Γλαύκον 

᾿ κ ὃ » Ἶ ὃ ’ θ Ρ 9. 3 ΄. κ τέχνη γέ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἅ γ᾽ ἐστίν' ὡς 
μέντοι ἀληθῆ, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ἣ κατὰ τὴν 

Ψ » 
Γλαύκου τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ ἂν οἷός τε 
» Π δέ 9 . 5 ’ ε , ῶ -» ςῸ.ε 

εἴην, ἅμα δέ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὃ βίος μοι δοκεῖ ὁ 
. » [ἀ ἰφὶ ’ φ' ’ 9 9 “" Ά 

ἐμός, ὦ Σιμμία, τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖν. τὴν 
[ω ω μ 4 

μέντοι ἰδέαν τῆς γῆς, οἷαν πέπεισμαι εἶναι,. καὶ τοὺς 
τόπους αὐτῆς οὐδέν με κωλύει λέγειν. ᾿Αλλ᾽, ἔφη ὁ 

δ 
Ἄ ’ Ν ἰφὶ 3 “Ὁ [4 , εν ϑνυ 
Σιμμίας, καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. Πέπεισμαι τοίνυν, ἧ δ᾽ ὅς, 
ἐγὼ ὡς πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περι- 

Ν ἰοὴ ω 

φερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε ἀέρος πρὸς τὸ μὴ 
ΜᾺ γλλ 3939 9) ὃ ἊᾺ ’ 9 Α 

πεσεῖν μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύτης, ἀλλὰ 
ς 4 ᾿ ΝᾺ “΄- 

ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ 
κ-- Νὰ 2 4 κ᾿ Νὰ Κὰ Α 

αὐτοῦ ἑαυτῷ πάντη καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἱσορροπίαν" 

γϑαυΐτο παρά ἴον ὑπό, ἀπά 18 δὖ νδυίδῃοθ Ὑ ἢ (μ6 ΔμΔΙΟρΟῺΒ 86 οὗ πεέθω 
ἴῃ 108 Ὁ., Ἑ. 

Ὁ. (4) οὐχ ἡ Γλαύκου τέχνη] Τὸ σα ἃ ῥγονοσὺ τοραζάϊπρ δυσί βίην 
ἱηροηΐουβ, ἰο δβουῖθο 16 ἰο {86 ασὖ οὗ αἸδυουβ. ΒΟ [19 ἔϑτωουβ ἀν βὺ γσϑβ, 
18 τιοΐ βυβοίθη εν ἀρτοθᾶ: ΒΟΠ.Θ ΒΑΥ͂, ἃ ἀΙΒΟΟΨΘΙΘΙ ἴῃ ΤΩΊΙΒΙΟ ; ΟἾἾὮΆΡΙΒ ΒΑΥ, ἃ 

ΤΟΥΤΟΣ ἴῃ τηοία]8. Ηογοάοίυβ (1. 26) αἰἐτϊδαῦοβ (89 ἱπνεπίϊοπ οὗ κόλλησις, 
ΟἹ ϑοϊάογίησ, ἴο ἃ. αἸδαουβ οὗ ΟἾ108, Ὸ ὈΘΙΟΙΡΒ ἴο 89 ϑϑασαῖδη. ΒΟΒΟΟΙ] οὗ ατί. 
(Μύ]οχ ΒΒ Αποῖοπῦ Ατί, ὃ 61.) (1 18 βοσαϑυβαὺῦ τϑιλδυῖκ8]6 ὑμαῦ [6 Κομο- 

1ϊϑὲβ δῃᾷ Ῥαδχοθιϊορυρηὶ ἀὸ ποῦ οοππϑοῦ [86 Ῥσόονοσῦ ψι (86 Ῥσορμϑίϊα 
οσαῖς οὗ [ὸ ΟἸδιοῖβ, τἼΟ γγὰ8 τορδγαθα 88 [86 ψὶζασαὰ οὗ [89 568.) 

Ἐ.. (8.) πέπεισμαι ὧς .. - . δεῖν] ΤΆ ἱπἰθτνοπέϊοπ οὗ ἃ οἴδιιθθ [88 
[86 οϑθοῦ οὗ ἀϊβίυσθιηρ [86 Ὡδίασγαὶ Βθαθθηοθ. Οὐτρᾶσθ [89 ἀυρ!]ϊοδίλοι οἱὗἵἔ 

ὡς ἴῃ 97 .Α.------(4.) εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ] “Ὑ86 ἙΑτίμ, Ὀθίηρ; ἃ τουπᾶ Ῥοὰγ 
ἴῃ [86 οϑπίτϑ οὗ [89 ὑπίνϑσβθ (οι δϑίσογσῃῖοδὶ ἈΘΆΥΘΠ), ΣΘαῦγο8 ποῖον [86 

αἷν ἴο Βοαΐ ΡΟ᾿, ΟΣ ΔΠΥ ΟΥΘΡ ΒΙ ΤΏ 114 Θχύθσ δ] βαρροχί, Ὀπὺ [86 οἰτουχηβέαῃμοθ 

ἐμαί {86 Ἀθδύθϑῃ 18 θαυϊΐοστη τὶ 1861} 411 δτουπα, δῃἃ 4180 ἐδ οἰτουτηβίδποθ 

ἐμαῦ (86 θαυ 18 1.861 Ῥοββοβϑϑὰ οὐ θαυιοοσατηα, 816 δἀθαυδίθ ἰο Κϑὸρ ἐξ 
(αὐτὴν, {.6., τὴν γῆν) ἴὰ 1(8 Ῥῖαοθ. ΕῸΓ ἃ ὈΟάΥῪ ἴῃ Θαυ  τίατη, ρ]δοϑὰ ἴῃ τὴ 
οθηΐσθ οὗ δποίμον ὑμαὺ 18 Θα  ΟΥΤΩ ΟΥ ΒΟΤΔΟρΡΘΙΠΘΟῺΒ (ἴῃ Βυ δίδποθ δπϑᾶ ἀθηβι νὴ) 
Ὑ711} μᾶνΘ ΠῸ ἰθμάθπμου ο 1Π0]}πὸ ἴῃ ΠΥ Ομ6 ἀϊγθοίΐοῃ, οἱΘΥ ΤΏΟΣΘ ΟΣ 1685, 
ῬὈαΐ ψ1}} τοτηδίῃ βυθρθιιαϑα ἱπὶ μογίϑοῦ Ῥϑαποθ. (ὁμοίου τινός, 1.6., Ἀοτηορο- 
ὨΘΟᾺΒ τοί ἐἐδο, 88 ἵν Ττοθυβ 42 Ο. ΟἿ ἀεὶ ὅμοιος εἶ ἴῃ Οοπν. 178 Ὦ., 
“Ὑοα 816 ΔΙΤΥΆΥΒ 11|τ ψοιργϑ8ο 2.) ΟΟραγΘ πὰ 818 βἰαϊοσαθαῦ οὗ ἐμ οοπάϊ- 

ΗΕ 

109 
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ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ 
ἕξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε κλιθῆναι, ὁμοίως δ᾽ 
ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. πρῶτον μέν, ἧ δ᾽ ὅς, τοῦτο πέπεισ- 
μαι. Καὶ ὀρθῶς γε, ἔφη ὁ Σιμμίας. Ἔτι τοίνυν, ἔφη, 
πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν τοὺς μέχρι 

Β Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ, 
ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἣ βατράχους, περὶ τὴν 
θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολ- 

’ 

λοῖς τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῇ περὶ 
᾿ Ἁ ΝᾺ 

τὴν γῆν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ 
Ἁ ’ 9 Γὰ τὰ μεγέθη, εἰς ἃ ξυνερρνηκέναι τό τε ὕδωρ καὶ τὴν 

ε ί λ' . Ἁ, 929 .- 9. δὲ ᾿ ἊΝ ᾿ 9 ὁμίχλην καὶ τὸν ἀέρα: αὐτὴν δὲ τὴν γῆν καθαρὰν ἐν 
καθαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧπερ ἐστὶ τὰ ἄστρα, ὃν 

Ἁ 5242) 9 9 ᾽’ Ἁ . ἴω Ἁ ἃ ῪΝᾺ Ο δὴ αἰθέρα ὀνομάζειν τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα 
3 θ , λέ . κα νι Ἢ , θ φ' Φ ἃ εἰωθότων λέγεν: οὗ δὴ ὑποστάθμην ταῦτα εἶναι καὶ 

ἤοηβ οὗ ἘΣ τίαπι," ἰμαὺ οὗ Απαχίτηδηάον 1 ἴῃ Αὐϊϑίοι!θ (ὁ Οοο 11. 18, 25), 
εἰσὶ δέ τινες, οὗ δεὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν μένειν, 
ὥσπερ τῶν ἀρχαίων ᾽Αν αξέμαν δρος κοτιλ. 

109 Α, (8.) πάμμεγά τι εἶναι αὐτὸ] αὐτό τοῖοτβ ἰο γῇ : οἵ, ἴῃ 88 Α., 
αὐτὸ τοϊαττίπρ ἰο ψυχήν. 

Β. (1) μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος] ΤΉθθΘ τγοτθ ποῦ 
ΟὨΪΥ ἐδ οπχίγογαιίῖοβ οὗ ΕτΟΡΘ, δοοοσαϊηρ ἰο Ἡογοἀοίῃβ (ΤΥ͂. 46), Ὀαΐ, ᾿π (89 

ἔταθϑ οὗ βοοχαύοθβ, δἱταοδύ [86 οχίγοσα 168 οὗ [86 ψου]α, βὸ 81 88 ἔβοῃι Κπότῃ ἴο 

πο αγσθοκβ. [πὶ [86 ποχύ ροπογαύίζουι [89 οχροαϊ οι οὗ ΑἸοχαπᾶον σιἀοηθα 

[86 Βοτίζου ἴα Ὀογοπὰ {π0 ῬὮΔΕΙΒ, 50 ἐμπαὺ [δ 9 Βοιο]8ν οὗ Ρ]αΐο, Ατἱβύοι]θ (ἀ9 

Οὐἶο 1. 14,19; Νιοίοθοσοϊορ. [1 ὅ, 16) ναΐβΊπάϊα ἴῃ, 89 Ρ]8Δ09 οὗ ῬΆΒΔΒΙΒ, ἃ ΡΟΗΪ- 

ἔοι ψ ΒΙΟἢ Τηαΐα τααϊπἰαϊτιϑα πη} {π6 ροσϊοᾶ οὗ πιοάθσῃ αἰ ΒΟΟΥΘΙΥ ; 6.9., ἴῃ 

Φυνοηδὶ Χ. 1, “Οτμαῖρυθ ἱπ ἰοστίβ, 480 Βαηῦ ὦ Οαδέδιδ ἀβαὰθ Αὐτσόσϑτα οἵ 

Θαηφοηι." Οἱ {86 οηϊαγροταθηύ οὗ Ῥ]αὐο᾽ Β ΘΟΒΠΙΟρΡΎΘΡὮΙΟΑΙ Υἱονν, ἃ8 ἰηἀϊοαίοά 

ὉΥ ἐμ18 Ῥαββαρθ, θοῦρασθ ΗυτηΡοΟΙ ἀ ΒΒ Οὐβιηοβ 11. 117.-----(ϑ.) περὶ τὴν 

θάλατταν] ΤᾺΘ Οτθθῖβ παίυσα! αβθοίθα ἃ ρου δς Ῥσοροσυ ἴπ [89 

« 1τὸ ἐπίηρβ δο ὙΟΣΓΏΥ οὗ ΟὈθοσυδείοπ ΠΟ: 15, ΤῊΘ ΟἸθΑση 88 ἀηὰ Ὀγϑοϊβίοῃ οὗ Ε]δίο᾿ β 

εἰδιοτοθηὶ οὗ ἘφαϊΠὈτίατα, αἰπιοαὶ ἴῃ ὑπὸ δύσὶοὶ δηὰ βοῦθοῦ βρίγὶ! οὗ Νουσίοηίδη ῬΒΥβίοβ; 25, ΤῊΘ 

οἰγοπιδίδησοθ ἐμὲ δὲ 1ῃ9 {ἶἰπι6 οὗὨἩ ἐδ σοτηροδίί᾽οη οὗ ἔπο Ῥμδάο, Ρ]αίο οοπβίἀογοὰ [86 ΕΔΡΙΉ ἰ0 

Ὁ6 ἰῃ [86 οοηίσο πὰ δὲ τοδί, οοσίδίηιν πὶ πουῦ ὁ οἰδηθίασυ ὑσορτοβδὲνο τρουθηιθπὲ ἰὼ δα ΟΥΡΪζ, 

ὁχοϊυάίτρ 4180 8 σοϊδίοσυ τιουθιηθυΐ οἢ 8ῃ δχίβ. ΤῸ ἀϊΐδβραΐῖθ, 85 (0 μοί μοσ Ρ]αίο ἀϊὰ 

ποῖ ἰοδοὺ τοἰδιίίϊίοῃ 1 βοιθ ἔογηι, ὈΘΙΟΏ 98 ΒΟΪΟΙΥ ἰο [π6 ἰπίοτρτγοίαιίοη οὗ ἐπ ΤΊ πα 8Β: ἔοτ, ἰῃ 

τοχαγὰ ἴἰο (9 Ῥηθάο, [Π6 βίδίοιηθηὶ 85 ἴο [π6 οοπάϊίίοη οὗ [0 ΕΙΣ 8. 80 οἷθϑῦ ἰμδὲ (Π6 4π66- 

κἴοη οου]Ἱὰ ΠΟΥΘΡ ΠΑΥ͂Θ ΑΓΙΒΟΠ. 

υ 

Βοοζδῦθβ 

ΘΏΪΑΣ 68 0 

{86 να λίῃ 683 

οὗ {ὴ9 πνοτ]ᾶ. 

Το Οτθοῖ8 

διουμπὰ [86 

Ὀδβίηῃ οἵ 186 

Μοα ΟΣ η- 
ΔΉ 810 ἴΚ 

10 ΕἸοΣδ 08 

[πο οὔρο οὗ 8 

ΤΩΔΥΒΉ, Βᾶν- 

ἴῃς 116}9 ΟΣ 

ΠΟ Κπο,- 

Ἰοᾶρο οὗ ὑπ6 

οἴμοῦ θδδίηβ 

ἰηδοπιίπρ [ἢ9 

Βυχίδοθ οὗ 

[9 οΑΣΙὮ, 
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Ἐ τατον, ὑπ᾽ ἀσθενείας καὶ βραδυτῆτος οὖχ οἵους τε εἶνα 
ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ᾿ ἔσχατον τὸν ἀέρα: ἐπεί, εἴ τις αὐτοὶ 
ἐπ᾽ ἄκρα ἔλθοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνάπτοιτο, κατιδεῖὼ 
ἂν ἀνακύψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης ἰχθύε' 
ἀνακύπτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινα καὶ τὸ 

ἐκεῖ κατιδεῖν, καὶ, εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνέχεσθαι θεω. 
ροῦσα, γνῶναι ἂν ὅτι ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθῶς οὐρανὸ: 

110 καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ. ἦδε μὲν γὰρ ἡ 
γῆ καὶ οἱ λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε διεφθαρμένο 
ἐστὶ καὶ καταβεβρωμένα, ὥσπερ τὰ ἐν τῆ θαλάττῃ ὑπὲ 

τῆς ἅλμης, καὶ οὔτε φύεται οὐδὲν ἄξιον λόγου ἐν τί 
θαλάττῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν ἐστι, σή: 

ραγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβορο, 
εἰσιν, ὅπου ἂν καὶ γῇ ἦ, καὶ πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν κάλλη 

ἀοξοπιά. ϑέΔΠΡααπι δἀορία Ἠοϊπάοτ᾽Β οοηοοίατο, τοιοῦτον ἴον ταὐτόν, ΤΆι 
ὁπιοπάδίίοι ὈΥ γόμεϊ ἰπ ἐδιο ἐοχέ [8 δοοορίοὰ ὈΥ Ἡδττηθπτι, ϑοοταίοβ ἀθοϊατοι 
μα (δι τηοϑὲ ἐϑστίυ]ο ρατὺ οἵ ταδη Β δἰδυδίλοι. ἰδ ἐδιῖ8, ἐδιδέ, 1088 ξοσύατιδὲο ἐμιατ 
Ὧδιο βεΉι68 ἰῃ ἐμοῖσ οἰθταθπέ, ἈῸ ταυβὲ τοτηδίῃ αὖ ἐμιο Βοξθοτα οὔ λὲη βοα, υϊἑμοα 
8 Βἰ τπαρβο οἵ ἐμ Ὄρροῦ υγου]ᾶ, ϑυθὴ ἔγοτα ἐδ βυσέδοοι Οὐταρατο ἐμ Ῥιαίοιιίι 
δἸϊυβίου ἴῃ 8ὲ. ΒΑΒῚ] (Ηοτπα!. ΧΥ͂. 182 1.) τορατάϊπρ ἐδ ρυτίβοὰ ἐπίθ!]οοῦ 
οἷόν τις ἰχθὺς ἀπὸ τοῦ βυθοῦ πρὸς τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν ἀνα 
νήξασθαι (δυνηθεύν). 

Ἑ. (2) ἐπεί, εἴ τι5] ἐπεέ ἰΒ ἐταπείείοπιαὶ, ἡ ογεαν.------(4.) ἀνακύψαντα, 
Ὑρῖα ποσὰ ἴα υδοὰ π᾿ Ῥμωάυο 249 ΟἹ, οἔ ἔδιο 500] οδίαἰπίηρ  βἰϊπιρεο ηύο δὶ 
φ:ρτιοτὶ ννοσ]ὰ οἵ Ἐοτοϊπίβοοποο, ὑπεριδοῦσα ἃ νῶν εἶναί φαμεν καὶ ἀ να 
κύψιασα εἰς τὸ ὄν, Τιοῖατι (46 Βαοτίξ. ο. 8) τραῖκοβ ταϊτέῃ οὗ ἐμ πνογὰ, ἐκ 
ἀρθοσῖθθ (μ9 βἰξυδίδοπ, οἵἨ 8 ογπίο Βαρροηίῃρ ἕο βπὰ Εἰπιβο]ῦῇ ἴῃ ΟἸγταρὰν 
(ὕοπιρατο παρακύπτω ἴπι ἃ ἀϊδοτοιῇ βρβοσο, 1 Ἐρ. Ῥοίοσ 1. 12.) 

110 Α. (1) δε μὲν γὰρ ἡ γἢ] ῬΙαίο Μοτθ οοπδίάοτθ ἐμ Ἑδτέμῃ δβ α 
Ῥἰ αἰδοττα οἵ 110 ταϊά ταν Ῥούνγθθα ἔν οἴμιοσβ; οπθ, Ὀθποαέῃ, ἐπὶ {8:0 80, ὑγβιοτι 
811 Ἐδι6 ἔοστηβ δσ, ἔγοτα [86 ἐμίοικτιοβα οἱ ἐδ οἱ οπειοπέ, Ιοτν διὰ οοατβο; ἐμ οἱ μου 
ἴῃ {86 οἴου ἀθονθ, σγῆιθσθ {80 ἔοστηβ ἃσθ ῬΌτΘ δηὰ ποῦ], οὐ αἱ θϑίπρ ἐο ἔμθπ 
88 ἄθῃβο πὰ δ!έϑ ἰο 110 τεῖθῆι ἐβοτα 88 υγαύθε ἷ8 ὅο ἀ8.---(6.) ὅπου ἂν καὶ γῇ ἢ 
ΤΈΘ ῥγόβοποθ οἵ (89 Ἀΐβμιον οἰοταθηξ οἵ 1απὰ ποὺ δοίης βυβιοϊοτι ἰο πθαϊταϊΐϑι 
ἔμιο ἀοῥοχϊοταέϊπα ῥτοροσίίοβ οἵ ἔμιο 8566." 

δ ποὺ ῃδοθθθατγ ἴο Βιρροϑο, τι} ὙΥΥ οΠΌΔΟΝ, ΒΥ δχρτεβδίοη οἵ ἐπιδὲ ϑεαν. τεϊ!ίοαι 
ἀτειὰ οἵ {δ δδα, ὙγΆ]ον νγδ8 δὴ οἱ ῖοαὶ ἐθαίατο οοπηπιοπ ἴο Ἠρεὶοᾶ απᾶ ἐπ ῬΥΕΒαξοτοατϑ νης 
πιο δηοίϑης Ἐκγριϊδπα δῃᾷ εἶ τποᾶογι Βγανποῖπδ. ς. ΑἹ] ἔνιαι 15 ἐπιρῃϑα δτΘ [8 διωρ!ῦ τὲ 
ἀπίθγι τ οὗ πιδτῖπο ΠΟ φεπεγαῖν (οὐδὲν τέλειον), {πῈ υνίηιε5 "τέο! πιὰ βίγδηκο' Ὀεϊοπρίημ ε 
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κι κ΄ 4 κ᾿ κρίνεσθαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄξια: ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν παρ᾽ 
΄ δ “Ὁ . ἡμῖν πολὺ ἂν ἔτι πλέον φανείη διαφέρειν. εἰ γὰρ δεῖ καὶ Β 

΄-΄-ὦ ἴω ’ Φ μῦθον λέγειν καλόν, ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ Σιμμία, οἷα 
[ωὴ »ιἃὦ ΄ΝᾺ “Ὁᾳ) 9 , τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανᾷ ὄντα. ᾿Αλλὰ 

“-- ᾽ ΄΄, 

μήν, ἔφη, ὁ Σιμμίας, ὦ Σώκρατες, ἡμεῖς γε τούτου τοῦ 
’ ε ’ 9 ’ μύθου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν. 

ω ἴω » 

ΤΙΧ, Λέγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν 
’ ε ἰοὺ 9. ἃ 9 “ » Υ θ “Ἂ 

εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο, 
“ὉᾳἬ ’ ὥσπερ αἱ δωδεκάσκντοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασι 

ὃ ’ 4 Ἀ Ἁ 9 θ (ὃ Ἶ ’ ν ιειλημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἷναι χρώματα ὥσπερ 
δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται: ἐκεῖ δὲ πᾶσαν αὶ 

΄»Ν ’ τὴν γὴν ἐκ τοιούτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων 
ο΄ 4 καὶ καθαρωτέρων ἣ τούτων: τὴν μὲν γὰρ ἁλουργὴῆ εἶναι 

΄΄ ᾿ δ 

καὶ θαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ 
΄Ν ι 

ὅση λευκὴ γύψου ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 
χρωμάτων ξυγκειμένην ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ 

«Ὁ 

Β. (8.) αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι] ΟοΙηρασθ {86 φίσία ρίϊα οὗ Ονἱὰ 
Μοί. Χ. 262; ακ180 [86 τωγβέϊο Β4]}1 ρίνθῃ ὈῪ Αἀγαβίθα, 88. ἃ Ῥὶαυ το ἴο 
γουῃρ ον (ΑΡ0]1]. Βδοά. 111. 1382).---ΤῊΘ ΤΘέθσθμοθ 18 ζἜΠΘΣΑΙΥ Ὀσδ]ονθᾶ (ο 

9 ἴο {86 ἔλποὶβα] ἀοοίχίπο οὗ [86 Ῥυίμαροσθδηβ τορασαΐτιρ [89 φϑοσωθίσίοδὶ 
ἔἜρυσο, ἀοάοοαλοάγοη. ῬΒ.-ῬΙαί, ἀθ ῬΙ]Δο. ῬἈΪΠοΒ. 11. 6: Πυθαγόρας, πέντε 
σχημάτων ὄντων στερεῶν, .. .. ἐκ μὲν τοῦ κύβου φησὶ ηεηγονέναι 
ηῆν. ἐκ δὲ τῆς πυραμέδος τὸ πῦρ, ἐκ δὲ τοῦ ὀκταέδρου τὸν 
ἀέρα, ἐκ δὲ τοῦ εἰκοσαέδρου τὸ ὕδωρ, ἐκ δὲ τοῦ δωδεκα ἔ- 
δρουν τὴν τοῦ παντὸς σφαῖραν. Πλάτων δὲ καὶ ἐν τούτοις Πυθαγορέ.- 
ζει. Οἔ Τιταθυβ ΤΟΣ. ο. ὅ (98 Ἐ).), τὸ δὲ δωδεκάεδρον εἰκόνα τοῦ παντὸς 
ἐστάσατο (ὁ θεὸς), ἔγγιστα σφαίρας ἐόν. ΤῊΘ πυπηθον ἡ ἔσγοῖνθ᾽ ΒΘΘΠαΒ, 
Ἐβογϑίοσϑ, ἰο θὸ οβοβθα 88 σϑρσγϑδβοιίίηρ [06 ΠΌΣΩΡΟΣ οὗὨ ϑωρο, 3 ο08 Ἰταβγϑββοαᾶ 

{παῖ ο]οπιοηί θαἰηρ' (ΔΥ τουλοίθ ἔτοση {Π|0 ροββϑββίοῃ οὔ γοὐδὶ ρουγοσ π δῊγ ἔοστα (οἵ, ἔλλοπες ἰχθῦς), 
ΤΌ ἢ 1988 οὗ 186 ρἽ (8 οὗ ἀτγιἰου]δῦθ βρθθοῖ ϑηὰ τθάϑοῃ. 8460, δ! ἐμοαρ ἔμ]] οὗ γαραθ σόπάοςσ δ 89 
κήτη, ἃ μυρία βόσκει ἀγάστονος ᾿Αμφιτρίτη, απὰ αἸ:πουρὰ αἰοτγίπρ ἴῃ ἐπ τπδ]ϑβὶν οὗ ; 
1 ΕἸοπλθηξ, ΗΟΤΩΕΥ εῖγθϑ 0 [86 808 [Π6 ἤδπηθ οἵ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο ἴῃ οοπίταδι νεῖ ζείδωρος 
ρουρα. 

" ΘοΙΕΘΌοΥ ππάογβίδηβ δωδεκάσκυτος 88 τοίοττίηρ, ποῖ ἴο ἀἴβο8 ΟΣ βυσίδοϑβ, θαΐ ἴο ἐμ 
τάξεις, οὐ Βρίθτοβ τε ΐῃ ΒΡΠΟΓΘΒ, οὗ υγμοἢ ἐμ6 ῬΥ ΠΑρόγθαΩΒ οοπῃίοᾶ ἀρ νεῖν: τίς., 1δὲ, 
Τιο ἀπλανῆς, οΥ ΘἸηργτόδῃ; 2η, ΤῊΘ δούδῃ ΒΡΠΘΤΟΒ οἵ [Π6 βουθῃ Ῥίδηοίθ; ϑιὰ, ΤῈ6 ἴοτσ 
τορίοηβ οἱ [6 ἔουν Εγίθ!ν ΕἸοθιηθπίβ (οἷ. ῬΗΟΙΙ ΒΒ οἵι, Ρ. 713). ΤῊ νἱθνν, ΠΒΟΎΤΘΡΟΣ, ἰδ 
ὨΠΙΘΗΔΌΪΟ, 85 Ρ]δίο 18 βρθακίῃρ οἵ {πὸ διροτβοίδ5 οἵ ϑδτίῃ, οἵ οι Β6 ΒΑΥ5 {π6 Ὀαβίῃ οἵ ἴμ6 
ΜοΟθυγδηθδῃ [8 οΠ6. 
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καλλιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα 
Ἁ ΄ο 5 “Ὁ ν , 59 Ψ Ν Ἁ 

τὰ κοῖλα αὐτῆς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα ὄντα, χρώ- 
ζω ᾿Ξ Ὁ ματός τι εἶδος παρέχεσθαι, στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων 

΄»-΄ἷὦΦ' Ν᾿ 

χρωμάτων ποικιλίᾳ, ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος ξυνεχὲς 
Ἁ ποικίλον φαντάζεσθαι. ἐν δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ 

Ά λόγον τὰ φυόμενα φύεσθαι, δένδρα τε καὶ ἄνθη καὶ τοὺς 
καρπούς: καὶ αὖ τὰ ὄρη ὡσαύτως καὶ τοὺς λίθους ἔχειν 

953.» , 9. ’ ’ ’ Α ᾿ ὃ , ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τήν τε λειότητα καὶ τὴν διαφάνειαν 
4 καὶ τὰ χρώματα καλλίω: ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε λιθίδια εἶναι 

ἴω Α 

ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σάρδιά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ 
’ Ἁ ᾽ δ ἴω δ - , ὑδὲ ν ἘἙ σμαράγδους καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα: ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅ τι 

- Ψ οὐ τοιοῦτον εἶναι καὶ ἔτι τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον 
’ ν 9 “ ε ’ 9.» ΑἉ , 9 τούτου εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι οἵ λίθοι εἰσὶ καθαροὶ καὶ οὐ 

κατεδηδεσμένοι οὐδὲ διεφθαρμένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ 
ὃ ’ . ν ε ἢ [οἱ ὃ ́ “ ᾽ ΓῊ σηπεδόνος καὶ ἅλμης ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρνηκότων, ἃ 

. ’ Ἁ [ο Ἁ ἴω γ ’ ν “Ὁ 

καὶ λίθοις καὶ γῇ καὶ τοῖς ἄλλους ζώοις τε καὶ φυτοῖς 

ὌΡΟΣ ἴδ οὧἵῦ οὗ Εασίῃ Ὀγ [86 ἀοἀοοδμοάτσίο ἔοστη δϑοσι θὰ ἕο [8:9 ΘῃΘΟσΆρΑ88» 
ἴὴρ Εἴμοσ. Οἱ, Κὶ. Ἐς Ηοσταδμη Θοδβοὶ. ἃ. Ῥ]δίοι. ῬΆ1]1ΟΒ. 1. Ρ. 687; 8180 

ΒίΔΙΠΡθαυλη οα ΤΊτδοα8 δῦ Ο. 

Ο. (8.) τὴν μὲν γὰρ ἁλουρηγῇ] τὴν μὲν, 50], γῆν, [80 ἘΑΥΓᾺ ἰπ σὴ οὗἁ 
1(5 ἀΐβοβ ΟΣ Βυγίβοθβ.------(6.) ξυγκειμένην ὡσαύτως] Βοῖ. τῆν γῆν εἶναι. 

Ὁ. (1.) στέλβοντα] “ναι ἐμ ΒΟΙ]οΥ ἴῃ πον τὸ ἄνο!] (νῖσ., {89 
Ῥαβίῃ οὗ {86 Μίϑαϊθστθηθδ) Ὑ111, ὉῪ 108 ρ]οαμίτιρ ὑΣΔΏΒΡΑΥΘΏΟΥ, γἱοϊὰ (ἴο ἃ 
Βρϑοίδίοσ ἔγοτη ϑί μθ 1) ἃ οοσίδιῃ ἰπᾶ οὗ Θοϊουσ, ψΒ1ΟᾺ 1111 ζτοὺρ τ 1 [λ9 νᾶσον 
οὗ οΟ]ουΓΒ οἢ [.6 ΟὔἶλΟΣ ἀ 1808, Β0 ὑμαῦ [89 ϑασίῃ (μυ8 ῥχοβϑθηΐθ ὁπ6 ὈΠΙ ΟΣ 
γατϊοραίοα αβροοί.᾽ ξυνεχὲς ποικέλον Βια!]θαῦχα οομβί θυ ἴο "9 ἕο ξυνεχὲς 
καὶ ποικίλον, Ὀπὺ Βυοῖι δπ ἀϑυπἀθίοῃ πσου]ὰ ππηρὶν ἐμαύ ἐμ9 δά᾽θοϊδνθβ σσοσὸ 
οὗ ἃ Κιπάτϑα τηθαπίπρ Βοίϊοσ, σὴ Ἡροίπάοτξ, ἴο τορατὰ ξυνεχές 88 81 
δάνοσὉ.------(6.) τήν τε λείοτηταίϊ Τμδ ο]ᾶοδβὲ Ἑάἰξίουβ μαᾶνθ τελειότητα, 
ΨΈΪΟΣ ΘΡΆΘΙΒ οοχγϑοίθα ἰηΐο [μ9 τοδαϊηρ οὗ [86 ἰοχίύ. ΤῈ οὈ]͵οοϊίοπ ἴο 
τελειότητα “88, ὑμαὺ 10 18 ΔΌΒΌΣΑΙ]Υ ταδίομοα τὴ Βα οα αυλη ἶο8 88 διαφάνεια 
διὰ χρώματα, ὙΪΟΝ το Ὀαὺ Βρθοΐῖθβ οὗ [μ9 βϑπβ τελειότης. 

Ε. (δ.) ὑπὸ τῶν δεῦρο] ΤᾺ Ετϑὶ ὑπό ἱπαϊοαύθβ [8 ἱτηταθάϊαίθ οϑαβο, 
ἔμο βοοοπὰ ὑπο ἱπαϊοαῦοβ [ἢ οοοδβίοσι, ΨΒΘΣΘΌΥ [86 ῬχΟΟΘΒ8 οὗ ἀϑέοσίοσαϊίου 18 

Ῥχουρπύ δϑουΐ.-----(6.) τοῖς ἄλλοις ζώοι.)] ἄλλος ἴβ Βδτθ ἱπβοσίϑα, ποῖ 88 
ἡταρ! γἱηρ ἐμαὶ λέθοι διὰ γῇ δτθ Βρϑοῖϑθβ οὗ ζῶα, Ὀαΐ βαρ ἰῃ [89 βθῆβο οὗ 
»γαίονοα. ὙἨΪΐ8 ἀβαρθ οὗ ἄλλος ἰβ ἑοππὰ ἰπὶ 811 ρμοσίοάβ οὗ {ῃ9 Ἰαπιρτιαρθ: 88 
οι. Οἀ. ΥἹ. 84; Ῥ]αΐο, αοτς. 478 Ο., Οοην. 188 Α. ; Χθῃ. Απδρ. 1. ὅ, ὅ. 

Τὴ6 κίονα 

οὗ ἰἷ5 6ἴ16- 

Τί] τορίοη 

Ῥουτίγαγοᾶ 

ΨΥ τνδγίουϑ 

᾿λ ΘΌΤΣΥ, 
ΒΌΟΘΝ 88, ἰδ 

ΒρΡΙοΠμἀοογ οὗ 

18 ἔτ ἑ8, 

διὰ Πούγοσδ, 

δηἃ Ὀχϑοίουϑ 

δίοῃοδ, [6 

ΒΌΒΘΠΟΘ οὗ 

ἀΐδοδ8ο δπὰ 

Ῥϑίῃ, δὰ {Ππ|6 

Ῥύθδοδςο δηᾶ 

ζο ]οννδηῖρ οὗ 

10 αοάκ. 



καὶ τοῖς ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ γὰρ αὐτὰ 111 
πεφυκέναι, ὄντα πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα καὶ πολλαχοῦ 
τῆς γῆς, ὥστε αὐτὴν ἰδεῖν εἶναι θέαμα εὐδαιμόνων θε- 
ατῶν. ζῶα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ εἶναι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἀν- 

θρώπους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ οἰκοῦντας, τοὺς δὲ περὶ 
τὸν ἀέρα, ὥσπερ ἡμεῖς περὶ τὴν θάλατταν, τοὺς δὲ ἐν 

νήσοις, ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας: 
καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὅπερ ἡμῖν τὸ ὕδωρ καὶ ἡ θάλαττά ἐστι 
πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν ἀέρα, ὃ δὲ Β. 
ἡμῖν ὁ ἀήρ, ἐκείνοις τὸν αἰθέρα. τὰς δὲ ὥρας αὐτοῖς 
κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι καὶ 
χρόνον τε ζῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε, καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ 
καὶ ὀσφρήσει καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστάναι 
τῇ αὐτῇ ἀποστάσει, ἧπερ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέστηκε καὶ 

111 Β. (2.)) ἐκείνοις τὸν αἰθέρα] Το 6] !ρεῖβ οὗ εἶναι ἐπ ΒοΐΙι ταοτοθοτβ 
8 ονίῃρ ἴο ἔπι ἠιοὺ ἐπα 10 οοσαρίοϑ ἔμιο ροδίθίου οὗ ἐστέ ἴῃ ἔδιο ἀϊτοοῦ βρϑθοῖ, 
διὰ ἐμοτϑίοσθ θπήου8 18 ἐβου εν οὗ οπηϊοδίοπ, ΟΥ̓ 14 Ε., ΤΘτο εἶναι 18 οτοϊειοά, 
αἴνοσ ἀναγκαῖον .-------(3.) ὥστε ἐκείνους ἀνόσουε] ἐκείνου ἀτιὰ αὐτοῖς 
Δ1Θ ἈοτοΟ υϑοὰ οὗ [86 Βᾶτηθ Ρδγβοσιβ (οξ. 106 Β. π.): Βορατάϊπρ ἔμθ ἈΒΡΡΥ 
οοπάϊείοιι οὗ ἐδι6θ8 ρθγβοτβ, ΟἸγταρίοδοσυβ πίνει βυρρεβίβ, ἐπα ἐΒ6Υ ῬτΟ ΑΙ 
Τδοὰ οπι ἐμ δρρῖοϑ οἵ ἐμὸ Ἠοβροσί68!-----(4.) καὶ ὀσῴρήσει) ΑΙ ἐδθ ΜΆΒ. 
δχοορύ Αὐρ. Βαγθ φρονήσει, ν᾿ Ἀΐομ ΒΟΚΙΚοτ τοίαΐπβ, απὰ Η. Βομσαϊαξ ἀδίοηάβ. 
ὙΈΟ ἱπύοττιαὶ ϑυϊάθῃοο, ἈΟΘΥΌσ, 18 ὙΘΙῪ Βίτοπρ' δραίπβέ [86 Ῥσοραΐν οὗ 
ῬΙαίο βανΐίηρ βροίκοιι οἱ φρόνησις ἴῃ [μ6 Βᾶταθ Ὀγθδία σὶΐμ θνθα (86 ποδ]οσ 
Βθπ8θ8, ΘΒρΕΟΙ ΔΙ σῆθπ ἐΟ]ουγοὰ ὉΥ ἐμ 6 αἰταοβὲ οοπίθπηρίιουβ δχρσθββίοσι 
πᾶσι τοῖς τοιούτοις (οἱ προ ζοπυϑ οἴηπθ). (ΤῸ 18 ποῦ ἉπυΟΣ ΕΥ οἵ πούο, ἐμαδ 
ὄσφρησις, ἴπι 1 Οοτ. ΧΙΠ. 17, ϑοτταβ ὁπ οἵ 8 ὅτοὰρ οἵ ἔδιτθθ, αἴοπρ πίει ἀκοή. 
διὰ ὄψις.)-----(7.) θεῶν ἄλση] ὙΠ Βοάϊ. ἀπά ἐμ οἱὰ Ἑδίβίοπιβ βανὸ ἄλση, 
τΆΙΙΟ [86 στοαὶ πηδήοτίεν οἵ ἐμ ΜΒΒ. τεδὰ θεῶν ἕδη. ὙΤΗΪΒ Ἰδέξον τοβάϊηρ, 
του]ὰ Δρρβαν ἕο Ὀ0 ψετῪ οἰἱὰ, δποο ΤΊπιδαθ, ἐπ Ηἰβ ΘἸοββατυ οὔ ΡΙαίοπίο 
οχργοαβίοσιΒ, ἐμιβοτὲβ ἔδος 88 8 Ῥθουϊίαν ποτὰ, απ δι8 εἰρτυίἐγίηρ Τὸ ἄγαλμα" 
καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ ἵδρυται. ΑΒ ἔμοτο ἰδ το οἴμιον ρῖδοϑ οὗ ἐμιο ῬΙαίοπίο τστῖξ-- 
ἴπιρ8 ἔτοτι το 1 οου]ὰ Πανθ Ῥθοῶ ἐαίκθη, οχοορέ (μΐϑ, (Οοαν. 178 Β. 8 ἃ 
φυοίαιίοι ἔτοτι Ἠεβίοᾶ, ἀπὰ ποὺ ἐπ ροϊῃξ), Ἠοϊπᾶοτί ργοροβοὰ ὑο τϑρίβοθ 
ἄλση ὉΥ ἔδη. Τὸ ἰδ απιίοτέαπαίο ἕοΣ ἐμῖ8 νίονν, Βουγθνοσ, ἐπαὲ τοί ἐμασ οὗ ἐμ 
πρρατίηβϑ βίνοηι ἘΥ ΤΙπιρουβ Ὑ]6] 48 8 Βα  βίδοίοσ 8ϑῖιβο, ἕοσ 1ξ ἴβ αὔβυτὰ ἰο 
τπιαῖκο Ῥ]αίο βρϑαὰῖ οἵ ἀγάλματα ἴπ ἃ τορίοπ τβοσο ἐμὸ αοὰδ ἀποῖέ, απὰ πῆιοτο, 



ΡΗ͂ΞΡΟ. [Ρ. 111] 

αἰθὴρ ἀέρος πρὸς καθαρότητα. καὶ δὴ καὶ θεῶν ἃ. 
τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θι 
εἶναι, καὶ φήμας τε καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεις 

Ο θεῶν καὶ τοιαύτας ξυνουσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς π 
αὐτούς: καὶ τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ἑ 
σθαι ὑπ᾽ αὐτῶν οἷα τυγχάνει ὄντα, καὶ τὴν ἄλλην εὐὲ 
μονίαν τούτων ἀκόλουθον εἶναι. 

1Χ. Καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυκέναι 
τὰ περὶ τὴν γῆν" τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ ἔγκε 
αὐτῆς κύκλῳ περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν βαθυτέμ 
καὶ ἀναπεπταμένους μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, : 
δὲ βαθυτέρους ὄντας τὸ χάσμα αὐτοὺς ἔλαττον ἔχειν 

Ὁ παρ᾽ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὗς καὶ βραχυτέρους τῷ βι 
τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέρους" τούτους δὲ πάι 
ὑπὸ γῆν εἰς ἀλλήλους συντετρῆσθαί τε πολλαχῇ 
κατὰ στενότερα καὶ εὐρύτερα, καὶ διεξόδους ἔχει: 

Ἐβοτοίοτο, ἀγάλματα τγθτϑ ἀππθοθβατγ. ΤῊΘ αἰφοττιδέϊνο ταϑατίπρ οἵ Τὴπιν 
ΘΕ ΆΔΙΥ παπϑαϊἑαίαοίοτγ. ΤΟ τοδδίηρ ἄλση 18 ΒοοοτάϊηρῚ ΔΙονγοᾶ ἕο τὸ 
τι οοτα ἐπδέϊου ν! ἑερά, ΟἿ, Τάν. ΧΧΧΥ͂. δ], “ἑδηυτα Ἰασυδααθ.᾽---- 
ξυνουσία9} Α ἴοαίατο οἵ ἐπο Θοϊδοπ Αρο. ΟΥἁ Ῥίπᾶατ, ΟἹ. 1. 66; 
ίεα. Ζδαι. 1. 409, “ τοτα8 σιηδίγ δέ γϑάδεγθ γοοθδ᾿ ἄδη, ΥΤΙ, 90, “Ἐν 
αυᾶίᾳ σοροι (φή μα), ϑτγαϊνατψαο ἄθοταπι Οὐϊοφειίο. 

Ὁ. (6) καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν] Ἡδνίπᾳ δἰκοξομοὰ ΜΒ ἐπιθοσ 
δαροττιδὶ του], ΒΘ πιοῦν ῬΆ8868 οῃι ἐο Θχ ΪΟὴ: ἃ ῬΑ γαῖοαὶ ἐΒΘΟΣΥ οἵ ἐμ ἑαὶ 
οἵ ἐδο Ἑδτίβ, οἵ (μιο ἐπίαστιαι τροσ]ᾶ, ΤᾺΪΒ ροσίϊου οἵ ἐμο Ῥμμερᾶο, ἕῃ προ 
ἀεθοτίοᾶ ἐμ ταπιδοτίηρϑ οἵ ἐμ ἔρως τίνοτβ οὔ Ἠδάθβ, Αὐίβίοε!θ (Με 
ΤΊ. 2, 20) Ῥτοποῦποοα ΡΥ ΕΙΟΔΙΙΥ ἱπηροββί 19, τιτῖθδ8 ἐμιο οἱ]ἃ ἐπαροββί ΠΉΕΥ 
ὀνδτοοτιθ, 88 δχργοββοὰ ἔτι ἐπι ρσονοσῦ, ἄνω ποταμῶν. ΤΆΪδ, Βονγοτε 
δου 88 ἠαβέ ἃ ομεϊοίατα 88 ἕο ἐθδύ ἐμ ΒΘΟΒΤΑΡΆΥ οὗ Τλαπύθ᾽ 8 Τηξογτιο Ὁ; 
αν διὰ ἐπι ἀϊβοονοτίοβ οἵ ῬΗγεῖοδὶ Βοίθηοϑ.-----(6.) τόπους δ᾽ ἐν αὐτῷ ε 
ΟΕ ἔδιοθο οανϊεῖοβ ΒΘ βῖνθβ ἕδιγοϑ ψασίϑεϊθβ, βοῖὴθ ἄθθρασ διὰ τίᾷθσ ἔβας 
Ῥαδίη οἵ ἐμο Μοδίξοτγαηθαι, οέμογβ ἄϑθροσ δειὰ πιβστουγοσ, οὐ μθσβ Ἱποσθ 
ον απὰ ὀρθῃ. αὐτούς 18 τοἀυπιἀηξ ἰπ ἐμ ἀοβατἠρέϊοιι οὗ ἐμ ταϊἀ]6 β᾽ 
δὰ ἴΒ ΡΓΟΒΘΡΙΥ ἱπέτοἀυοοᾶ ἔπ ΘοῃιΒοίαθτιοο οἵ ἐμ ομιδτιβ ἔγοτα ἐμ 9 ὁϑτδ' 
Ἔστι ννὴῈΣ 8. ρατεϊαίρ!ο ἕο ἐπιδὲ τεῖεῖι ἐπ ἑηδηΐετο. 

Ῥ. (δ) ὥσπερ εἰς κρατῆρα» οίεϊοδοτ οοπαίατο ἐδία ὑο ταϑαπὶ 
γαίον οἵ ἃ Ὑοϊολπο, πὰ αυοίοβ ἔγοτα Τλιογοῖ, ΥΙ. 102, Βα ἐδ νοὶς 
ῬΒΘΏοτααπα ἄτο ποῦ τηθπἐϊοποᾶ ππῈ}] αἰγοτηγασάβ, απὰ κρατήρ παιδὶ μτο εἰς 



ὃ πάντα κινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰώραν τινὰ 
οὖσαν ἐν τῇ γῇ" ἔστι δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ φύσιν 
γιάνδε τινά. ἕν τι τῶν χασμάτων τῆς γῆς ἄλλως τε 
ἔγιστον τυγχάνει ὃν καὶ διαμπερὲς τετρημένον δι’ ὅλης 113 
ἧς γῆς, τοῦτο ὅπερ Ὅμηρος εἶπε, λέγων αὐτὸ 
Τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον- 
καὶ ἄλλοθι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν 

δανὸν ἴος ποίοτ: δαρὴ 88 ἴῃ ίσβ. Θϑοτᾳ. ΤΥ. 864, “ ροίμησώαϑ Ἰασαα 
λαθοβ, ϑέο.------(6.) ἀενάων ποταμῶν} ΤᾺΘ Βυδίοτταπθουβ τίνοσ ἴω ἐμ 
ποδίοπιο ἀἰέτἠοίω οὗὁἨ Ατοράϊα, ἐπ ἐμ τιοϊβἩΡουτ!ιοοὰ οὗ ἐμ Ῥίδοο πήβοτο ἕμο 
ἰαίοβτιο ἴ8 βαρροβοὰ ἰο ῬῸ τομιθατβϑᾶ, δτϑ ΡΟ ΒΕΙΥ τοίθεσοὰ ἕο. Οὐταρατο 
ἠο ἴῃ Αττοϊᾶ᾽Β Τπυογὰ. Ὑ. 66; αἶβο ἐμο ἀθοτέρίϊοτι ἐπ ΙΓ] οὗ ἐμ τίνοσ 
πᾶν (δη. 1. 246), ἴηι οοπιποοίήοτι πεῖ! 186. Ῥϑουϊίας βΘΟΙΟΘῪ οὗ Οατηΐοϊα. 
Ὑ Ὑοτῖκα οἵ δίς Η. Τανγ, ΓΧ. Ρ. 828))----(8.) ὑγροῦ πηλοῦ] Βέταδο 
[- Ρ. 418 Β., ἀοθοτῖροθ ἐδ οδυϊάτουι οὗ Ἑξπα 818 τμθι εἴη τοοῖϑ, απιὰ ἐμοαὶ απΐηρ, ουβ πηλὸν μέλας, ουἱ οὗὨ πίοι, τῦβοῖὶ ἐξ ἐβ οοοϊοᾶ, ἀτὸ φακττίοᾶ ἐΜ-δίοποα (λέθος μυλέαφ). (Βυπιβοϊᾶξ, Οὐσπιοϑ 1. Ρ. 488, δοπαίδοτα ῬΙδέο τοῖος ἐο δι οὐθοίοτι οὗ πιμκᾷ ρσοοεάϊπιβ δὰ ἀγαρίίοα οἱ ἑασα, αἰπυΐϊας (ο ἐμ 9 τᾶ-γοϊοδτιοθδ Κποντα ἐο ἔμ αποἰοπέα δὲ Αρτίφοπίυτη.) 

ἘῸ (8) ὁ ῥύαξ] ῥύαξν ἴα (ιο ἀροοίαϊ πιο ἕοσ ἔπο οταρεῖοι οὗ Ἰανα, 
ἧι Ὑμυογᾶ, 17. 116. Οἱ, Ζβον. Ῥτοχα. Υ͂. 368.------(ὅ.) ὥσπερ αἰώραν »ἀ] ὥσπερ εἰταϊΠατὴν βοξεουϑὰ Ἐν τιν ἴῃ 68 Β, αἰώραν ἴδ ἐμιο Βυθ]θοῦ ἐο νεῖν, ταῦτα Ῥοΐτ ἔδιο οἸγοοί. αἰώρα ἴῃ αγπιπαβέοϑ ἴα νιρίηφίηφ, οἹ Ῥίαγίτς ματα (ἀντιταλάντωσις ΟἸγταρίοἁ.). (ΟἿ. αἰώρημα, ἔδιο ἐμορέτίοα! ταοδίηο ΜΆΙΟΝ ἔμιο Τομα ἐς πιαολύπα ἀοθοοτιᾶοἃ.) Ἡθτοο ἐξ ὁοδτηο ἕο βίρτι!εγ οὐσία. 5, οΥ᾽ χραΐρσοοαῖ ταρίίοιι βϑῃοσαὶ!γ, 88 μοτθ. Βέοθεθαβ (Β6]. ῬΆΥΘ. Ι. 88, ρ. 

δ ΚΤ ἐτααίης δὴ γοϊοαηῖο ρμβαοταθῃα ἐο ἃ βίπβὶθ οδᾶβο ρϑδϑοι [η ἐμ Ἰηϑοτίον οἵ ἐμοβξιασει, ἐμοὲ γὐρ ορσίδιοτι, οτ αθιοτταπραῶ τ, 50 σίονι ἐπιαφίφαεοιι οἵ ῬΙαίο Βδ8 ἀρργοδοϊιοὰ ἰο ἐμ νίουν τιοάοται ϑοίδιοο τοβαγάϊης ἐδ Ἰηίεσῃια! Ἀδαὶ οἵ 18 ἰοθθ." ἨπιΏθοϊάε, Οὐβαιο, 1, Ρ. 357. ε. Ἐά. 
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Τάρταρον κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα συρ- 
ρέουσί τε πάντες οἱ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν ἐκρέ- 
ουσι" γίγνονται δὲ ἕκαστοι τοιοῦτοι, δι᾽ οἵας ἂν καὶ τῆς 
γῆς ῥέωσιν. ἡ δ᾽ αἰτία ἐστὶ τοῦ ἐκρεῖν τε ἐντεῦθεν καὶ 

Β εἰσρεῖν πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυθμένα οὐκ ἔχει οὐδὲ 
βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ κυμαίνει ἄνω 
καὶ κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ ταὐτὸν 
ποιεῖ: ξυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπ᾽ ἐκεῖνα τῆς 
γῆς ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ ὥσπερ τῶν 
ἀναπνεόντων ἀεὶ ἐκπνεῖ τε καὶ ἀναπνεῖ ῥέον τὸ πνεῦμα, 
οὕτω καὶ ἐκεῖ ξυναιωρούμενον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦμα δεινούς 
τινας ἀνέμους καὶ ἀμηχάνους παρέχεται καὶ εἰσιὸν καὶ 

Ὁ ἐξιόν. ὅταν τε οὖν [ὁρμῆσαν] ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν 
τόπον τὸν δὴ κάτω καλούμενον, τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ 
ῥεύματα διὰ τῆς γῆς εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ 

349) ἶτο ἔδι Πυ]]οτεΐπΕ 88 α ῬΙαίοπίο νίουν: εἶναί τινα φυσικὴν ἀεώραν 
διά τινος ἐγγείου τρήματος περιφέρουσαν τὴν παλίρροιαν, ὑφ᾽ ἧς ἀντικυ. 
μαίνεσθαι τὰ πελάγη. 

119 Α. (2.) ὅπερ. “Ὅμηρο"] Ἀοβοιτίηρ ἴο ΠΥ͂ΤΙΙ. 18,481. ΤῊΘ Ατοδάϊδι 
ἄοττα οἱ βέρεθρον, 5οἱ]. ζέρεθρον, καθ ἴμο δρθοίαϊ πδπῆο ἕοσ ἔμο εἰηξευῖαι 
«Καιανοίμσα᾽ οἱ Ατοδάϊα : οἵ. 111 -πττ) δὲ οἵας ἂν καὶ ηῆς ῥέωσιν᾽ 
᾿ΑΒυτονϊαὐθὰ ἕοσ τοιοῦτοι, οἵα ἐστὶν ἡ ῆ, δι᾿ ἧς ἂν ῥέωσιν. Ατὶδίοι!ο (Μοίοο 
ΤΙ. 3, 22), ἔπι Βΐ8 ῬατΆρθγαβο οἵ [86 Ῥβββαβθ, ὑπιἀοτδέασιὰβ Ῥίαίο ἴο σθέδσ ἐς 
δι ἑαδίο κπὰ οοίουν (χυμοὺς καὶ χρόας) οἵ ἐμ πταύοτϑ, 88 ταοἀϊβοὰ Ὁ ἐδ 
Κιπᾷ οὗ ϑατέβ ἐμτουβὴν πίοι ἐμὸν Έον. 

8. (1) πυθμένα οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν] πυθμήν 8 δοᾶ οἱ δοέίοπι, ἐι. 
Ῥαπιᾶυ; βάσις, συρρονέ, σι, ἑαπιεταδηυπα,- --(8) τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτό. 
αὐτὸ, «οι, τὸ ὑγρόν. ῬίΙαύο οοτιὐοπιρ!αίοδ αἰταρὶ  ἀγτιατοῖο οσαίοπέίο οὗ ἐὰς 
αἰσαισιία. 88 δοοουπέήηβ ἕο ἔπ δαδέοστβηθα ϑχροείοπα (δεινοὶ ἄνεμοι, Ὅο- 
ποαίμ) ; Οἰγταρίοδοχα αἂᾶϑ οἰοτοίοαὶ Βοξῖοιι: ὄντου πυρὸς ἐν μέσῳῳ τῆς γῆς, 
καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος, εἰκότως γίνεται πολὺ πν εῦμα ἐκεῖ, τοῦ μὲν 
πυρὸς ἐξατμιδοῦντος τὸ ὕδωρ, τοῦ δὲ ὕδατος εἰς πνεῦμα ἀναλυομένου. 

6. (1) [ὁρμῆσαν] ὑποχωρήση) ὁρμῆσαν ἰδ τιοὶ ἑοππὰ ἔπ δονοταὶ οὔ ἐβε 
ΜΒΒ., ἀπὰ ἰΒ ον ἐπ σαατρῖπ ἵπ Βοά]. ΤῊΘ Ῥατα οὶ οἴδυθο8 ὅταν τε---ὅταν τε 
ἀοθοτῖθο ἐμ ἔπτο ταονοτηοπίδ οὗ ἐμ αἰώρα, δαΐ ἐπουρὶι ἐπ βθποσαὶ ρυτροτὲ ἴε 
Ῥἰαῖτι, ἔμιθσθ τὸ ἀἰβῆου εῖοϑ ἐπ ρατίϊουϊαν οχρτοβαίομιβ. [π| τὸν δὴ κάτω καλούμε. 
μον [δ βοταΐ-ἱγοπίοδὶ δῇ ἐτωρ!168 ἐμιαὲ ῬΙδίο οοπιβίογθᾶ ηρ δτιὰ ἄσεδη 88 οπὶν τεῖα- 
ἦνο ὀχργοβαίουβ, ΤῊΪΒ ἨΘ ῬΡγΟΡΘΡῚΥ οὐνοὰ ἐο ῬΆΪοΪαυα, πιο (Βταρτα. Βοθοῖα, 

ΣΧ 



τλοῦντες-" ὅταν τι 
'σῃ, τὰ ἐνθάδε πὶ 
τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ εἷς τοὺς τόπους 
ἀφικνούμενα, εἰς οὺς ἑκάστους ὁδοποιεῖται, θα- 

τε καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ" 
ν δὲ πάλιν δνόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν μακρο- Ὁ 
τόπους περιελθόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους 

τχυτέρους, πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ 
ὃ κατωτέρω ἢ ἐπηντλεῖτο, τὰ δὲ ὀλίγον: πάντα 
τω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταντικρὺ 
ὶ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος: ἔστι δὲ 

πασι κύκλῳ περιελθόντα, ἣ ἅπαξ ἣ καὶ πλεονάκις 
(θῶτα περὶ τὴν γῆν ὥσπερ οἱ ὄφεις, εἰς τὸ δυνα- 
ὦ καθέντα πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν δ᾽ ἐστὶν 
'σε μέχρι τοῦ μέσον καθιέναι, πέρα δ᾽ οὔ ἄναν- Ἐ 

εἰαιοὰ ἐμαί ὠρρον απιὰ πάν ἃτθ ΟΠῚΥ τοϊδέϊγο ἕδστηδ, απὰ ἐμαὶ ἐμ 
εἶα τὸ μέσον. ΟΥ̓, ἐπίτα Ἑ-, μέχρι τοῦ μέσον καθιέναι, πέρα 
Ἰξατάϊηρ τοῖν, ῬΥγείδηθβο Ῥγοροθοὰ ἕο οβδηρὸ [ξ ἱπίο τότε, Αϑὲ 
, Δομοίβον απὰ διὰ φρείάθα. Η, Βοδπιίδξ οοπείάοτβ τοῖς κατ᾽ 
ῥεύματα α εἰτσαταϊοσαξίοιι ἴοτ ἐκείνοις τοῖν ῥεύμασι, οοταφατίπᾳ, 
10, τὰ κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν ἔστ ἡ μεγάλη στρατεία, κπὰ, 
δἴοσ ἀδέ, αἴνοτ εἰσρεῖ, τοίατε (ο Ἠετοᾶ, 1. 1, χώρη ἑταπικνέεσθαι. 
89 ἔτουι Τμυογάϊάοο, μονθνοτ, ἴδ τιοί ἴω: Ῥοΐα, οἷα ἐξ 18 ἐπ! Πρ ΒΟ 
ῬΡοεῖπα τὰ οχριοέϊνο, αηὰ ἰδ '8 ΒατβῊ ἐο τοβοτέ ἕο βιὰ δ Ἰεπᾶ οἵὗὁ 
πΒατθ, ΙΕ βθετιβ δθέξασ ἕο ἐγαηβαίο τοῖφ δ ἃ ἀδέϊνθ οἵ ἰηξέσιι- 
Τ᾽ πιθατι οἵ ἐμ οΒδτιπδὶβ ϑοταπιαηίορέϊηρ, πίξμ ἔπιοδο (δα δέοττασιδασι) 
τρίον ἤοντβ ἰμγουρὰ ἐμ δασί δῃὰ 8118 ἐμότα (186 τίνοτα), 1αεὲ 
ἴΔο Ῥαπιρ παίοτ (6}1  οἰδίοττ).᾽ οἱ ἐπαντλοῦντες, δὲ ὅιο 
γ[ τὰ ἐπαντλούμενα, νιοιῖ8 Ἰοβίο!]ν πιοτὸ ϑοσσθοί.--(4.) τὰ ἐνθάδε 
70..] Αὐνίάροὰ ἴος τοῖς ἐνθάδε διὰ τῇς γῆν εἰσρεῖ τε καὶ 
πώ, βοοοτάϊηξ το ἔδο ξα]1δ ἔοττα ἐπ ἔπιο γτονίοτα προπέδατ.-----(7.) 
ἄστου:] είο εολίολ δουσγαί γερίονα (ἠδ ουογοιν πάδ ἐξα «σαν. τὰ 
τα ἴα ἔδιο φαϊήοοέ ἐο ὁδοποιεῖται. 

) τὰ μὲν μακροτέρουςἢ “Βοπιο οἵ ἐμ δέτεαπηδ ρετίοττοΐπρ, Ἰοπρες 
αἰτουΐία, οἔμιοτε δἰμοτίατ βιὰ πιαττονσατ, ἀϊβομιατβο ἐβμδιωβεῖνα δρβίῃ 
τι, βοπι δῇ ἃ ροΐηξ ἕατ ἄθόρατ ἔμιδει ἐμιδύ δ παΐοῖ ἐμ οΥ τοδο, οἔβοσα 
ἄδορατ, Ῥαξ ἐμ6Υ 81} τούαττι δέ ἃ ροΐηξ Ἰοῦγασ ἐδιατι ἐβοῖγ σῖδο ΤῈ 
{ ἐπηντλεῖτο ἴα ἀσίοτταϊπιοὰ Υ ἐκροῆφ ἴῃ ποχέ οἶδαρο, απὰ τααδὲ 
8 τεῆιχ Ῥαρὶς ἔτοπι Τασίαστιν. ΙῈ ἴϑ ῥτουδθῖο ἐδδὲ τὰ μὲν πολὺ 
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ῬΗΖΌΟ. [Ρ. 118.} 168 

’ 9 ’ Ια. ’ , ε ’ τες γάρ πως ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασι τὸ ἑκατέρωθεν 
γίγνεται μέρος. - 

Δ 1Χ1. Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα 
Ἁ ὃ Ν ε 9 5» ’᾿ δ᾽ Ἂ Ν 3 καὶ παντοδαπὰ ῥεύματά ἐστι τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα ἐν 
7 ΄ ΜᾺ ’ 9.ϑ , κ'Ὲ ε » μὰ Α Ν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ᾽ ἅττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν 

μέγιστον καὶ ἐξωτάτω ῥέον πέρι κύκλῳ ὁ καλούμενος 
Ωκεανός ἐστι, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων 
9 ’ δ 3. 9. “4 ’ εν ΝΜ Ν Ἁ με Αχέρων, ὃς δι’ ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ ἄλλων καὶ δὴ καὶ 
ε Ἁ ΝΜ 4» 9.»ϑ - ἃ ’ 3 ΄» Ν 3 ’ ὑπὸ γὴν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν ᾿Αχερουσιάδα, 
οὗ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται 
καΐ τινας εἱμαρμένους χρόνους μείνασαι, αἱ μὲν μακροτέ- 
ρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν 
ζώων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον 
3 , ΠΣ 5 κι 3 ᾿ ». ». 3 »᾿ ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς ἐκπίπτει εἰς τόπον 
μέγαν πυρὶ πολλῷ καιόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ μείζω 

ΒΔΏΒΥΨΘΙΒ (0 {8.089 οὗ [πο Ἰοπρ' οἰχουϊ (τὰ μὲν μακροτέρους) διὰ τὰ δὲ ὀλίγον 
ἴο ἴμοβο οὗ (89 ββογῦ οἰγουϊ (τὰ δὲ ἐλαττουφ). (6.) καταντικρὺ ἡ εἰσρεῖ] 
Η. βοβτοϊαῦ οσρ]δίπβ 88 ϑαπαὶ ο καταντικρὺ τῆς χώρας ἧ εἰσρεῖ, 8τι ἰηβίδῃ 6 
οὗ [19 δϑοχρίϊζομ οὗ (μ9 δηἰθοθάθηξ ᾿π {86 χοϊδίϊνο. κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος, 
88 18 τολκῖηρ ἃ Ῥοπα 1πὶ ϑηξοχίηρ Τατίατυβ, δηᾶ ὑμθη σϑίυστιίπρ; ο ἐλ6 δαηι6 
δἱᾶρ, ΏοσθαΒ καταντικρὺ ἧ εἰσρεῖ ἱταρ]ο8 ραββίηρ; τὶρδὺ ἐλγουφὴ Τατίατυβ 
ἴο Υἶβθ ὁπ [86 ΟΡροβὶῥθ 8149 οὐὗὐἨ [89 βατηθ Ἀθιωΐβροσθ.----ο(8.) εἰς τὸ δυνατὸν 
κάτω καθέντα] καθέημι 1Β ἱπίταμβιειγο Βθχθ πὰ ἴῃ ποχὺ βοηξοποθ. 

ἘΝ. (2.) ἄναντες γάρ πως] “Το ῬΟΙᾺ βοὺβ οὗ βύγθϑιῃηβ, ἐμ6 βἰ4θ (οὗ ἐμ 9 
8100) ορροβὶίο ἰο ὑμαῦ ὕο τ ΒΙΟᾺ ΒΟΥ ὈΘΙοτβ,, ργαϑθαΐβ τ μδῦ τ7Θ ΤΩΔΥῪ 6811 8ῃ 
οΡροβίῃρ δϑοθηΐ. πῶς, ὙΒΙΟΙ 18 ἰπβουίθα ὈῪ Ηθυτηϑπη ἰηδίθδα οὗ πρὸς οὗ [89 
ΜΗΒ., Βα8 δὴ οβδοῦ βίσηηαν ἕο δή ἱπ τὸν δὴ κάτω καλούμενον ἴπ Ο,, ἱτηριγίπρ 
μεὺ ἄναντες ἰΒ ΔῊ. δοοοτητηοἀαξίοτι [0 ῬΟΡΌΪΑΥ Ἰαπιρτιαρθ.------(θ.) τέτταρ᾽ ἅττα 

ῥεύματα) ΤῊῈΘ βϑσιὰ οὗ {86 τωγίβο οὗ [89 ΕΌΌΣ ἘΣνΘῚΒ μ88 Ῥθθῃ αἰγὶ αξοα ἔο 
οτοοσ, Οἀ. ΧΙ. 167, απ θβρθοῖδὴν Οα, Χ, δ11--4, ψῇοτθ Οἶτοθ 18. οί νίηρ 
ἀϊγοοίίοσμιβ ἕο ΤΠ γββοβ. ΟἸγταρίοάοσυβ (Ρ. 168) ἴακοβ Αδμθιοι 88 8 ΟΥΡΉΪΟ 
ΒΥΤΩΌΟΙ] οὗ αἷτ, ΟΟογίμβ 9 ϑδυίι, δα ὑμ8 ΘΆΒΠῪ βη48 πὶ [μ6 ΕΌῸΡ ἑν Β ἔγρθ8 

οὗ ἰδ9 ΕΌᾺΣ ἘΠΘσαθηΐβ.------ἰ7.) ῥέον πέρι κύκλῳ] Ἡοΐπάοτῇ ῬΙΌΡΟΒΕΒ π' ἐρι ἔ, 

Ησταδητι δοοθηΐβ πέρε ϑνο 107, ΜΓ ΜΙΟ 18 Ῥγϑίθσδθ]θ. περὶ κύκλῳ ταῖν 
6 ἀοξοπαοα 88 βἰ στ ἔγίπρ', γορηα ὦ οἱγοῖο, Ὀὰὺΐ ἴῃ ἐμαί οδ86 τενε χουἹᾶ ῬΤΟΌΔΡΙς 
μᾶνθ Ὀθθῃ δἄἀοα. 1πη Β. δπὰ Ο., κύκλῳ 18 ἀβοὰ τίξμοπέ ἃ ρσϑροβίξίοιι. 

118 Α. (6.) τούτων κατὰ μέσον] “ ΜΙάναΥ Ὀοίνγϑεη Αοβθγου απ 
Οοοαπηυβ.᾽ ἐκβάλλει (ὀγαμοδθβ 94) 1Β υβοᾶ ἴπ [86 Βθη86 οὗ ἐξέπεσεν ἴῃ 
112 Ὁ, 

ΤΊο Μγγη6 

οὗ [26 ΕοὰΓ 

Εΐνϑσβ : Οὐοδ- 
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Ταγίασαϑβ. 



186 ῬΙΑΤΟΝΙΒ 

τῆς παρ’ ἡμῖν θαλάττης, ζέουσαν ὕδατος καὶ πηλοῦ" 
ἐντεῦθεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ πηλώδης, περιελιτ- 
τόμενος δὲ τῇ γῇ ἀλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ παρ᾽ ἔσχατα 
τῆς ᾿Αχερουσιάδος λίμνης, οὐ ξυμμιγνύμενος τῷ ὕδατι: 
περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει κατωτέρω 
τοῦ Ταρτάρονυ' οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ὀνομάζουσι Πυριφλεγέ- 

΄ὰ μά θοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀποσπάσματα ἀναφυσῶσιν, ὅπῃ 
ἂν τύχωσι τῆς γῆς. τούτου δ᾽ αὖ καταντικρὺ ὁ τέταρτος 
ἐκπίπτει εἰς τόπον πρῶτον δεινόν τε καὶ ἄγριον, ὡς 
λέγεται, χρῶμα δὲ ἔχοντα ὅλον οἷον ὃ κνανός, ὃν δὴ 
ἐπονομάζουσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην, ἣν ποιεῖ ὁ ποτα- 

λῚ 3 ’ 9 ε δ᾽ 9 Α 3 0θ ΑἉ ὃ Ν 

μὸς ἐμβάλλων, Στύγα ὁ δ᾽ ἐμπεσὼν ἐνταῦθα καὶ δεινὰς 
ὃ , Ἁ 9 ἌΡ ᾿ δ ΜᾺ ΄“ υνάμεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς κατὰ τῆς γῆς, περιελιτ- 
τόμενος χωρεῖ ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέθοντι καὶ ἀπαντᾷ 
9 59 ’ ’ 9 3 ’ Ν 950. Ὁ μ ἐν τῇ ᾿Αχερουσιάδι λίμνῃ ἐξ ἐναντίας: καὶ οὐδὲ τὸ 
τούτον ὕδωρ οὐδενὶ μί ἰλλὰ καὶ οὗ κλ ρ οὐδενὶ μίγνυνται, ἀλλὰ καὶ οὗτος κύκλῳ 

Β. (1.) περιελιττόμενος δὲ τῇ γἡ] τῇ γῆ ἰδ Ὀταοκούοα Ὄγ Ιαὕον οἀϊθοσθ 
88 ΒαΒρίοἷου8.------(3.) τῷ ὕδατι] 1.6., ΤΉ Ὧ6 τναῦοτβ οὐ (μ9 Αομοστβίδῃ 
1μ[9.-----(4.) κατατέρω τοῦ Ταρτάρου] “Ὄροροι ἱπίο Τατίατιβ.᾽ Ταρτάρου 
8. ἃ βοηϊξίνο οὗ ρανί.-------(8.) εἰς τόπον πρῶτον] ΤῊΘ βθαυθποθ (ἔπειτα) 
ὙΒΙΟΣ ουρλῦ ἴο Βανθ 0]ονγθὰ πρῶτον, ἰΒ ἱπίοστυρίοα ὈΥ [86 οσχριδηδέοι 
τορβασαϊηρ Βύγχ: Ἀθηοθ [89 τοϑβϑυτηρίϊομι ὈΥ ἐμο᾽ γερο ἐἑοη οὗ ἐμπίπτω.---- 
ΒΥ κυανός ἰΒ ταϑαπί ἑαρίϑ Ἰασιῖί, Ὁ].6 Βυταο βίηρ; οο]. 

Ὁ. ᾳ. ὃν δὴ ἐπονοιάζουσι)] ὃν, 50}1, τόπον. ΤᾺΘ ΒΕρΟμα ταθτΊθῈΣ 
(καὶ τὴν λέμνην) 8 αἰϊδομοᾶ βοιπιθυμαΐ ἸοοΒ ῖυ ἰο {86 Ῥσβοθάϊηρ, ἐπονομά- 
ζουσι Ὀοΐηρ' ταϑᾶθ ὕο βοσνθ ἱπ θΟΐῊ οἰδιιβοβ, ἰῃ {86 βΒ:βὺ πὶ ἐπι: Β6η86 Οὗ ἐριδωροῦ 
πορεῖηο (οἷ. ἐπωνυμίέα ἴῃ 102 Ο.), ἴῃ [86 δθοοπᾶ ἃ8 Βίτηρ!ν ποηεΐηο. 

Ὁ. (8.) διεδικάσαντο)] Οπ {μΐβ '80 οὗἩ [89 δοτίβὺ θχρχϑβδίτιρ ἱπβέδηξαπϑ- 
ΟΥΒΏΘΗΒ 8η οογίαϊπίγ, οὗ 78 Ὦ., 1.------(4.) μέσως βεβιωκέναι] ΟΕ οἱ 
μεταξυ πλεῖστοι ἴπι 89 ΕἸ. ; 8180 Τιορᾳ. Χ. 907 Α., ἄνθρωποι μέσοι. Αγρὰ- 
Ἰοῖὰβ Θοοίχ. Ρ]δΐ., ρ. 22,] " »"οδέα ταοταῦιβ᾽; Το, Ηΐϊβῦ. 1. 49, “ νιοάξιοι 

ἵπρθαΣΌτΩ, ΤΩΒΡῚΒ Οχύτα υἱὐϊα χυτὰ οὐπὶ σἰσίαεραΒ."------(6) ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχή- 
ματά ἐστιν] Το Ἡοχποτῖο τασίμο οὔ [μ Βέγρίαπ βοοὰ τγδβ 11{{10 τόσο ἔμιδτι ἃ 
ΒΥΤΩΌΟ] οὗἨ (86 Ὀαυτῖθν Ὀθαίῃ. ΤῺ Ῥγόοβββ οὗ ἔϊπιθ [88 ΔΙΠΘΡΌΣΥ τγὰβ οἰοί μοὰ 
ὙΠ Ρἱοίουϊαὶ ᾿ποϊἀϑπΐβ, ἀπ ἤθποθ (6 ΥἾΥΘΣ οδταθ ἕο μᾶτὸ δϑϑοοίαίοα τῖδ 1 
ἴμο οἱά “ Ἐθσυγτιδη᾽ " πᾶ Β8 θοαὺ (θεωρίδα, τὰν ἀστιβῇ ᾽πόλλωνι, ΖῇΒ0Ά. 

" Τπουρὴ Οἤάγου ἰβ ἀπιοηρ [88 γουΏ 56 ογθδίϊοηβ οἵ ατθοκ ΤῊ ΓΠΟΙΟΡΨΎΥ, ποί Ὀοΐηρ ἰουπὰ ἴῃ 
Ηοῖποῦ οὐ Ἡρβὶοά, ἢ6 85 βυγνίγοα (ῃ6 οχεϊποίίοπ οἵ ἢΐ5 ΟΟΣΏΡΘΘΙ͂Β, ἈΠα 5011] Πἶγο 5 ἴῃ [Π6 ΞΌρ6Σ- 
δι ἰἿοη οὗ {Π6 Μοάοσῃ ΟΥ̓ ΚΑ. 
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Ἁ ΄΄ 

περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον ἐναντίος τῷ Πυρι- 
’ . 5 - ᾽ 9 Ὡ ε ε Α [4 φλεγέθοντι: ἄνομα δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσι, 

Κωκυτός. 
Ν » Ὀιδογοηὶ :) ΠΧΤῚ, Τούτων δὲ οὕτω πεφυκότων, ἐπειδὰν ἀφί- πταδεν οἱ τα. 

κωνται οἱ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἷ ὁ δαίμων ἕκα- ἴπτο ναιλε- 
, . , , σ κα Ἢ τηθηΐ ῬοΟῦΓ- 

στον κομίζει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς καὶ {ταγοά: ἔμοιο 
ςε ’ Ν 4 ς ὕ «, ἃ 4 ἣ ᾽ ψ0 ἢδΥυθ 

ὁσίως βιώσαντες καὶ οἱ μή. καὶ οἷ μὲν ἂν δόξωσι μέσως οοπιοιιοα 
, 2." ,.2σ κι. 9 7 Ε ,ὔ ἃ γρηΐαὶ ΤΟΣ, βεβιωκέναι, πορευθέντες ἐπὶ τὸν Αχέροντα, ἀναβάντες ἃ δ᾿ ρατβοῦ, 

Α 9. 9 “ ΄ 59. 39." , 3 κ δ. ἴῃ Αὐδοσοῃ, αὕτοι ἱ δὴ ὑτοῖς ὀχήματά ἐστιν, ἐπὶ τούτων ἀφικνοῦνται εἰς τι Αομορο 

τὴν λίμνην, καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσί ΤΕ καὶ καθαιρόμενοι Τ ῶν ΤΕ ἴδ σϑῃ- 

ἀογοᾶ πο ῃ- 

ἀδικημάτ ω] διδόντ ἔς δίκας ἀ ΑἹ ολύονται, εἴ τίς Τι ἠδίκηκε, Βοῖγϑα ἱποῦσ- 

ΔΒΪΘ ὉΥ ἐμοῖσ Ε τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἔκα- τὸ ΟΣ δ 
. Βατϊοὰ ἰηΐο στος" οἱ δ᾽ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη τῶν παραὶ τ 

ἁμαρτημάτων, ἢ ἱερασυλίας παλλὰς καὶ μεγάλας ἢ φό- 

νους ἀδίκους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, ἢ 

ἄλλα ὅσα τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσή- 

δορί. 868 ; οὗ, ΕἘπς. Α1ο. 440). βο Βδθσθ [89 τηϑηξίου οὗ [89 Εΐνοσβ παίυγα ΠΥ 
Βυρροϑίβ [8:6 τηθηϊΐδοι οὗ ὀχήματα ἔος Β61]πρ ροπ ἴμθπι. (σοῦ ἀπὰ 
ΟἸγτρίοάοσυβ ἀπἀεγβίαπα ὄχημα ἈΘΙΘ ἴῃ [86 ταγϑίϊο 86:86 ἔδυ δῦ ὕο (Ἐ9 
Ἰαῦοσ Ῥ]δίομδίβ, οὗ {89 υδλέοϊδ ΟΣ ἸΘῪ ψοϑίχαθηξ οὗ [86 αἀϊϑοιι θοαϊθα δοιαὶ]. 

ΤἸΤᾺ6 ααρδέϊοπ δϑουῦ ἐμ ὀχήματα ἴῃ 818 Β0π86 ὈθΙΟΩρΒ ὈΣΟΡΘΙΥ ἴο ἰδμ9 
Τίμθυβ 69 Ο., ψΒΙΟΣ 18 (80 βθστα οὗ 186 “ νϑιίουϊαρ᾽ ΒρΘΟΙΪ Δ 018 οὗ [89 
ΑἸοχδπασίδη Ἐ]αἰοηἑβί8.) (7) εἰς τὴν λίμνην] Βαϊ. “τὴν ̓ Αχερουσιάδα. 

(7) καθαιρόμενοι ὁ ̓ Αχέρων κα θ αρσ ἕῳ ἔοικε καὶ οὐ κολασ- 
τηρίῳ, ῥύπτων καὶ σμήχων τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων" ϑιυϊάδΒ, οἱ 
λον 

Ἐ. (6) ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν) Οὐμρασθ ῬΙαΐασοΒ (Μοσ. δ64 Ἐ)), 
τοὺς δὲ πάμπαν ἀνιάτο υς ἀπωσαμένης τῆς Δέκης, ον... Ἐρινῦς, 
μεταθέουσα πλανωμένους καὶ περιφεύγοντας ἄλλον ἄλλων, “... 
ἅπαντας ἠφάνισε καὶ κατέδυσεν εἰς τὸ ἄρρητον καὶ ἀόρατον. ΤῊο 
ἀοοῖχηθ ΒΘΓΘ βἰαίθα οὗὁἨ ἐμ οὐδστιῖν οὗἨ Ῥυηιβηχοθηίβ ἱπ Τασίδιβ, ΒΙΟΒ 4180 
ΒΡΌΘΑΣΒ 1 Οαὐοτρίαθ (δ2ὅ Ο.), 18 ὁπῃ9 ΨΈΪΙΟΝ Βοιὴθ οὗ [89 Ἰαύοσ Ῥ]ἰοηδίβ ϑμ ἀθ8- 

νουγοᾶ ἴο ΤΩΟΟΤῪ ΟΥ ΟΧΡΙΔΙΠ ΔΎΒΔΥ, ἃ ἱΘ ΠΟΙΟΥ͂ ΡΆΓΆ]16] ἴο ἐμαύ ὀχ ἱιὐθα ὉΥ 
Οσίρϑη στορασαϊηρ [ἢ βἰταΐ]αν ἀοοίσηθ οὐ βοχϊρέασθ. ΟἸγτηρ  οἀοσὰβ (ρ. 206) 
βυρροϑίβ ὑμαύ οἰἴμοσ (818 18 ὁπ οὗἩ Ῥ]δίο Β ρο]ῖο Βοίϊομβ (πολιτικῶς ἔψευσταρ 
ἰοϊοχα θά ἰπὶ οσάοσ ἰο ἀοίοθσ ἔγοσα οσίσωϑ, οσ ἐμαῦ ρϑσβδρβ οὔποτε 18 ἴο θ6 υπάοτβίοοά 
ΟἿΪΥ οὗ οὔθ Βονοϊαίίοη οὐ περίοδος, «ΠΟΙ Ἰαδύ, ΟἸΥτηρΙοἄοχαβ δά 48, ἰΒ {86 
νἱονν οὗ ϑιγυϊδπυβ. (1π 15 σΟΙΔΠΙΘΠΑΥΥ Πα Αγὶδί. Μοίθοσ. 11. 2, 20, ἘΔ. 

Ιάο]ογ, 1. 288, ΟἸγτηρίοάοστιβ τορϑαΐβ [ἢ βάστα βοξίοηθα ἱπίοσρσχοίδι οι.) 



Ρ 

ἧρα ῥίπτει εἰς 
ιν. οἷ δ᾽ ἂν ἰο 
αι ἁμαρτήματα, οἷον πρὸς πατέρα ἢ μητέρα 
βίαιόν τι πράξαντες, καὶ, μεταμέλον αὑτοῖς, 114 

βίον βιῶσιν, ἣ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ 
ωνται, τούτους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς τὸν Τάρτα- 
τῇ, ἐμπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ 

; ἐκβάλλει τὸ κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους 
ζωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ μητραλοίας 

Ἰυριφλεγέθοντα: ἐπειδὰν δὲ φερόμενοι γένων- 
τὴν λίμνην τὴν ᾿Αχερουσιάδα, ἐνταῦθα βοῶσί 
οὖσιν, οἱ μὲν οὺς ἀπέκτειναν, οἱ δὲ οὖς ὕβρι- 
ταντες δ᾽ ἱκετεύουσι καὶ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς Β 
ἰς τὴν λίμνην καὶ δέξασθαι, καὶ ἐὰν μὲν 
ἐκβαίνουσί τε καὶ λήγουσι τῶν κακῶν, εἰ δὲ 

"αι αὖθις εἰς τὸν Τόρταρον κἀκεῖθεν πάλιν εἰς 

2) τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ τρόπῳ] ΒιοΒ 8, ὑπ᾽ ὀργῆν Ὀδίοτο: 
ἀβεουρὰ ῥτονοοδίίοιι, ποῦ ἐβτοιβι τοῖο. --(6.) πατραλοίας} 
ΕἾΠΘῚΙΥ ταθδτι8 δἰ παρ Υ, Ὅτι Ὑγο ὁδαέν 8 Ῥατοπύ, 88 δῦονθ, πρὸφ 
"πι πράξας. ΟἿ, ΨΊτα. ΖΞα. ὙἹ. 609, “ Ῥμίναίμανο ρατοῃδ.᾽---(7.}) 
ἃ τὴν λέμνην) ᾿ὨἈΑτεῖνο αέ {δι Ἰαῖκον ἐπ ορροσίείοῃ ἰο κατὰ τὸν 
τι οσ δἰοηξ ἃ γένδγ.᾿ Τα Θοπιοστα! εν τνεἢ Ηΐ8 ἐΗτοίο] ἃ ἀἰ υἱαῖουι οὗ 
δ, ΡΙαο Βδ8 ταδᾶο ἃ ἐμγθαξοϊὰ ἀἰ νἱδίοσι οἵ βρίτιέβ [πι Ἠδᾶοβ: υἱσιν 
Βογαείαη Ιαῖκο; δυσίατοι; 1ῇ Βοταϊοϊᾶο8, ἐπι Οσογέα; ἐδ ἀπηρέασαι, 
ὙγτἠρΕ]ομθίβουι; ἀνέατοι, ἴα Τατίδτυβ. 

ἕόονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι] Ὑμίδ ταοοξέπᾳ οὗ ἐμο ἐπ]ατίουδ. 
1888 ὕοδπι Πκοηθὰ ὑο ἐδ ῬβζβἘ] ἴῃ Βὲ. Τλῖκο, οὔ Ῥῖνοβ ταδϊεήπρ, 
γΑΡταματα. Οοταρατο ῬΙ αΐατοα (Μοσ. ὅθ6 Ἐ.), το τοργοθαπέ 
ϑοτναϊίηβ ἐβιοιηδοῖνοα (ψκτίζοντο πρὸς αὐτόν) (0 ἃ υἱαϊξδη οΓ 
φαΐαϑ.--ττ- (7) δόξωσι διαφερόντωφ πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι] 
μια Βθθῃ ἔδ6 βαθηοσέ οὗ τσ ψασίουβ οοπήθσξασο, τιοῦ 88 ἐο ἐμ 

τοῦ Βοττοῦ τθδι τναΙοαι ἴδ δούααὶ πηαγάος οἵ ἃ βαγοηΐ τῦα8 δηοίθῃε!ν τορασάδά 
ϑοῖοτι Ῥαβμοὰ ἐὲ ὉΥ ἴῃ δ Ἰοβ!εἸλεῖγο οοὰο κι δὴ ἐπηροββίθ]ο στίτοθ, ΤΈο οἱά 
1. 187) ὈεΙσνοᾶ ἐδαὶ 1: γτὰδ 8 οτγίαιθ ποῦοῦ Ῥοβδίδῖ, ἔοτ ἐπα ΦΥΕΓΥ Ραττίοίάθ 

γα ἸῃααΙΣΥ, ἴο ὉΘ ἃ δαρροθίιείου οῦ δα δάἀυϊιοτου Ομ, Ποροτίααι ραιδαξοα 
το βυθήοσέ ἀτὸ Χεα. Μεπι. ΤΠ. 3, 18; ΟἿς, Βοδο, 36: αἷδο Ῥαπβαηίδα Χ. 38, 
οἴπτο Ὁ Ῥοϊγατιοῖαϑ οἵ {Ίγεδοα διηοπᾷ ἐΠο ΒΉδάο8, ΟὯ0 ὅτοῃρ οἵ πΆΙΟΝ. 
ΛΓ βέγαπι "της ἃ βοῃ [πὲ Πβὰ ὈΘΕΏ ΟΓαΘῚ το Ηἰπὶ ἀατίηβ 16. 
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Α ΄Ἂ τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα πάσχοντες οὐ πρότερον παύ- 
| ᾿ ,ὕ ὰ 902 . Ν ες» ονται, πρὶν ἂν πείσώσιν οὗς ἠδίκησαν: αὕτη γὰρ ἡ δίκη 

εν" ΝΝ ὃ ο ΝΒ 9 ΄ΚᾺ 9.9 9 ἃ Ν λὰλ ὃ ’ 

ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχθη. οἵ δὲ δὴ ἂν δόξωσι 
ὃ ᾽ ,, 4(. ε ᾽ ΄κ΄"Ζ 4 ’ὔ 9 ε ξσ΄- ὃ 
ιαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, οὗτοί εἶσιν οἱ τῶνδε 

μὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλευθερούμενοί τε καὶ 
9 ’ 4 ’ Ν ᾿ 9 4 

ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμωτηρίων, ἄνω δὲ εἰς τὴν 

καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι καὶ ἐπὶ γῆς οἰκιζόμενοι. 
[4 Ν 9 “ἢ ε ’ « ἴων ᾽ Ν 

τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς καθηράμενοι ἄνευ 

τε σωμάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον, καὶ 
9 9 ’᾽ 4 ’ ΄ 9 ῪΚᾺ δ. ὟΝ εἰς οἰκήσεις ἔτι τούτων καλλίους ἀφικνοῦνται, ἃς οὔτε 

ῥάδιον δηλῶσαι οὔτε ὁ χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι. 

ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύθαμεν, ὦ Σιμμία, 
πᾶν ποιεῖν, ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ μετα- 

΄“ Ά, Α, ,, ἀἃθ ΔΑ ςςἩ 9 Ν ’ 

σχεῖν: καλὸν γὰρ τὸ ἄθλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 

1Χ17Π. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι οὕτως 
» ς ϑ ΝΥ ὃ ὅλ; θ 9 ξ΄ ΄ΝἝ 4 9 ὃ ᾽’ 

ἔχειν, ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί: 

ΒΟΏΒΟ, ὙΈΪΟΝ 18 Οἷοασ, Ὀὰΐ 88 ὅο [80 τϑϑαϊπρ ὙΒΘΥΘΌΥ [89 ΒΞΘΠΒ6 18 ὕο ὯΘ 

ὙΠΟΒ6 ομΐ- 

ποΩδ ἴῃ ῥἱοίν 

δ1τὸ τοϊϑαϑοᾶ 

ἔγοτα [86 ὑτί- 

Βοῃ οὗ αν, 

Δα ΡἈ888 ἴο 

8 οἰ που] 

ΠΤ Α 

ΔΙΏΟΠΏΡ ΠΟΙ 

ΔΙΘΊΠΟΒΟ ὙΠῸ 

Ὦδγνο ρυσδοὰ 

ὉΒΘΣΏΘΟΙγ 8 

Ὦν ῬὨΣο- 

ΒΟΡὮΒΥ. 

αἰἰαποᾶ, Ταο ΜΗΒ. (γα. ἀπὰ ΕἸοσ. ἃ.) οποῖῦ [9 ἔτο ψγοσάβ, πρὸς τό. ἴπ 
ογάδρ ποὺ ἰο βᾶγσθ δόξωσι υβοὰ Δρβοϊυίοϊγ, ΨΥ ΕΘ Ρδο τοϑοσύθα ἰοὸ {89 
ἀεοθροχαίθ οχροϑάϊθπέ οὗ Βυρροβίης ὑμαὲ πρὸς τὸ ὁσίως ᾿τὰ8 Θααϊναϊοπέ ἰο πρὸς 
τὴν ὁσιότητα, ἀτιιὰ Βα! αατα ῥτοροβϑὰ ἔο οοπβίάον βιῶναέ 88 Θ6Ρ40]9 οὗ Βοίπρ 
ὈοΐῈ οὐ͵οοῦ ὕο πρός ἀπὰ ἱπβηίενο ἴο δόξωσι αὖ ὁπ 8πᾶ [86 ΒᾶΣᾺ9 ἔΐσηθ. 'ΤᾺΘ 6Χ- 
ΔΙΏΡ]68 δ δά ἀποοδ8, Βιοἢ 88 ὕοαν. 181 Β., οἴο., ἃσθ ὁσἀἱΠΌΣῪ ΘΧΘΣΏΡ]68 οὗ ΘΠ1}818, 
δηα το ποῖ ἰο [μ6 ροϊπῦ. [πῃ ὕνο οἰξδϊίοπβ Ὁγ ΤἈθοἀοχοῦ [86 ἀοἔθοῦ 8 ΒΌΡ θα ὈΥ͂ 
ἐδ9 δἀάϊδίοι οὗ προκεκρίσθαι, Μ᾿ ἈλΟΒ Ἡρϊπάοτε ἱτηροτίϑα ᾿πίο ἴμ0 Ῥ]δίομῖο 
ἰοχί. ΤῊ εἰτωρὶθβὲ οσρίδπδέϊοι 18 οἰἕμος ἕο ΦΌ]Π1οὺν (π6 το ΜΗ͂ΜΒ. δηὰ οχοῖ 

πρὸς τὸ αἸἰλορθίμος, οσ ὑο τοδᾶ διαφέροντεφ ἴο; διαφερόντως“. 

Ο. (8) ἐπὶ γῆς οἰκιζόμενοι)] ἐπὶ Ἀθτο δἰ ρπῆθ8 αδουθ, ορροβθᾶ ἴο 
[89 γὑσουίουβ ἐν τῇ γῆ. (9) καλὸν γὰρ τὸ ἄθλον] Τάξο 18 δῃ. ἀγών, 

Ττητηοσίδ εν ἰ8 ἐμ6 ὦϑλον. Οὐοιηρασο (δ9 βίταθαν οχβοχίδίίοι πὶ ῬῸ]. Χ, 

608 Β., μέγας γὰρ ὁ ἀγών .. .. μέγας, οὐχ ὅσος σοι δοκεῖ, τὸ 

χρηστὸν ἢ κακὸν ἡηενέσθαι" . . . . καὶ μὴν τά ηε μέγιστα ἐπέχειρα 

ἀρετῆς καὶ προκείμενα ὧθλα οὗ διεληλύθαμεν. ΑἸβο Μακ. Ὑγτ. ΧΙΥ͂. 7. 
(τὰ ἐμ Ἰδηρυαρθ οὗ ἰ8ο Νουνν Τοβίαηθπί βραβεῖον ἴδκεΒ [86 ΡὈΪδοθ οὗ {86 
ῬΙαίουῖο ἄθλον.) 

Ὁ. (1.) τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι κιτ.λ.}] ὙᾺΘ οχρτοδβίοι οὗ 
ἀουδὲ ἈΘΓΘ οοπέδί θα ΘΟΠΟΘΙΤΒ ΟΠΪΥ 86 μῦθος Ὀθρίηπίηρ αὖ 108 Ὁ). Βορατά- 
ἴηρ [80 Βρθοῖ41 ἔθαύαγθθ, οὐ (6 ἀσάρϑσυ ψτξὰ ψ οΒ. ἈΘ 868 ἀθρίοὐθά [80 ΒΟΘΠΘ 
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ν , Δ “9. 39»ϑ ϑἕθΆᾶν 4 “ιν ν . δ δ ὅτι μέντοι ἣ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς 
ε “Ἂ , Ἁ 9 ’ 9 4 ’ ’ ε ᾿ ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀθάνατόν γε ἡ ψνχὴ 
φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν ἐμοὶ δοκεῖ καὶ ἄξιον 

΄Ὰ ϑ ’ ν 4 δ. Ν ε ’ κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν: καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος" 
. 4 Ἁ ΄ῸὉῃἭἭἌ νΑ 9 (ὃ ε “Ἂ ὃ λῚ ἊΨ» καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπάδειν ἑαυτῷ" διὸ δὴ ἔγωγε 

καὶ πάλαι μηκύνω τὸν μῦθον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα 
»ὉΝ ᾿ ΑἉ Δ ε ΄ὉΝἭ ἌΌΨ ν 9 “ θαρρεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαντοῦ ψυχῇ ἄνδρα, ὅστις ἐν τῷ 

[4 ᾿ , μέ ε ᾿, Ν . ᾿Ὶ ἴω . Ά 

βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς 
κόσμους εἴασε χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους τε ὄντας καὶ 

’ ’ ε ’ 9 ’ Ἁ Ν Α πλέον θάτερον ἡγησόμενος ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ περὶ 
Ἁ ’ 9 ’ ’ Ἁ ’ ᾿ Α τὸ μανθάνειν ἐσπούδασέ τε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν 

οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ αὑτῆς κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ 
’ ΝΛ »9 [4 Ν.5» [4 . 9 ’ νᾺ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, οὕτω 

Ἀ6 ἀἰβοϊαίτηβ δὴν ἱπύθη οι ἴο ἀορτηαῦθθ: ψ Ἔ116, αὖ [8.0 βΒαπλθ {1πλ0, ἈΘ ΘΧΡΤΘΒΒΘΒ 

[18 στα Ὀο]1οΥ ἴῃ [9 οχιβύθῃοθ οὗ ϑο ἢ ἃ Βοθθ. Α Β᾽ Π] ]1ΑΥῪ Ὀα]δηοθα ἔοττα οὗ 
ΘΧΡΤΟββιοἢ,, οοποθᾶϊΐπρ ομ0 {δπῖηρ, απ τϑβοσνίπρ δποῖβοσ, 18 ουπὰ ἴῃ 68 Ο,,, 
108 Ὁ. ; αἷδο Μίϑῃο 86 8.------(6.) τοῦτο καὶ πρέπειν] οἰομένῳ οὕτως ἔχειν 
ῬΘΙοαρβ Ὀοία ἴο πρέπειν διὰ ἴο ἄξιον. Τὴ οοππθοοίίοι τ πρέπειν Τῦ ΒΟΥΎΘΒ 
[λ9 ρμασχύ οὗ δ ᾿ηδηϊξνο (9615, ὃ 691) ; 1π οοπηθοξίοι τ]ὰ ἄξιον, Μ ΕΣΟᾺ 8 
δι ᾿μβηγ αἰξδομοα ἰο 10, 10 βίαπαάβ 88 δῃ οὐ πΑσῪ ρᾶγίϊοῖρ]θ. “ ΒΌΟΒ δῇ 

ΟΡΙπίοῃ 1ῦ ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο τὴϑ ῬΧΌΡΟΣ ἐοὸ δοϊα. τὸ 8180 ἈΡΡθδσβ ὑμαῦ ΔΠΥ͂ 080 80 

δεϊέουΐησ 15 Ἰιβιϊθα 1π ταπηΐτιρ (μ6 νοπίυχο οὗ ΒΌΟΝ ἃ Ὀ6116ζ᾽ 

Ἑ. (2.)) τοὺς κόσμου. κόσμοι, ταυοῖ ἰπ ἐμ9 βθῆβθ οὗ καλλωπισμοί 
δῦονο ἱπ θ4 Ὁ.-- ΤῊ :ἱπἰτοἀυοίίοπ οὗ ἐλευθερία απιὰ ἀλήθεια 88 δπούμοι 
ΘΧρσθδβίοῃ ἔοσ {π6 Ἐσαγί Οδσγάϊηδὶ ψιτίαο οὗ 69 Ο. (φρόνησιϑ), 15 νοτίαν οὗ 
ποίϊοθ. ΑἸ ΒουρὮ (86 ἐλευθερία οὗ Ῥ]αἴο 18 γον αἰ οχοπὺ ἔγοπι ἐμαί οὗ Ηοσποσ, 
8.8 Β γο γίηρ ἀθ νθσδσιοθ ἔγοτα [ἢ 6 Ὀοάν, 118 τη οχϑϑύϊπρ᾽ ἴο ἢπα ΗΤΊΟΣ Β᾽ τα ]6Υ] Ὁ 

᾿δοπεἔγίηρ νοῦς ἀπά ἐλευθερία ἴπι Ηἷβ ρϑου ΑἹ Η Θ]]οπὶο ἀἸβίίοι, Οα. ΧΎΤΙΙ. 822. 
(8.)) πλέον θάτερον] “Φαᾶρίπρ (μαῦ 411 [080 ὑβίῃρ8. ΟΠ]Ὺ τοῖο Ὀδᾶ 

᾿νοσθθ, θάτερον Ὀοΐπρ ἃ ΘΌΡΒοΙΐβτη ἕος τὸ κακὸν,» 88 ἴῃ Επαξηγάθιηι. 280 Εἰ. 

ἀπα 297 ). ΤῈ οτἱρίη οὗὁἨ [818 ΘῸΡΒΘμλίβτη τγὰ8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἀθοροσ ἔθϑῃ ἃ το γθ 
ἴοο]ης οὗ ῬοϊύθΘΒΒ. ὁδὶ Θχρ δῖ, πᾶ 18 ἴο Ὅ6 ἰγδοθα ἴο {πθ ᾿ηῆἤνθηοθ οὗ 

Ῥυυμαρογθδηΐθιη, 88 ἢσϑῦ ροστηθαύπρ Ρ]αἰοηῖϑηι, ἃιἃ μου Υ (86 βιαρβοαπθηῦ 
Ῥογοάβ οὗ δηοϊθηΐ Τὐξοσαΐασο" Ιῃ ἃ Ῥυδ δεῖς βυβίομι, β.0} 88 ὑπαύ οὗ 
Ῥυίδαροχαβ, ἕτερος ΘΒ1}Θ ΘΑΒΙΥ ὑο ὯΘ ἃ ΒΥΠΟΏΥΤΩ ΤῸ κακὸς. 

4 Τὴο ον] οδί ἴτᾶοοβ οὗ δος δῃ δρβοϊαίο 86 οὗ ἕτερος τὸ Τοππὰ ἴῃ (6 ῬγΓΑβΌτοδα 
Ροοία: Ρίπάδσ, Ῥυί, 111, 84; ΖΘ Βοῦν]υΒ. Αρϑπι. 161. Ὑγγ οηΔοἢ ἢ88 οο]]θοίοα ἃ ρῥγοζαβίου 

οὗ δἰπηαῦ Θχϑρ]68 αὐἿΟΥ ἴῃ6 ῬΙδίοινίο ρογίοα., Οοιηρατο Ρ᾽αἰδγοβ (18. οἱ Οδίγ. 869 Ὦ.), 

τὸν μὲν ἀμείνονα, θεόν, τὸν δὲ ἕτερον, δαίμονα, καλοῦσιν, ὥσπερ Ζωρόαστρις 
ὁ μάγος. ἴπ Ἡοχιον {ποῖα ἰβ 0 δχδπιρῖο οὗ ἕτερος οΥ ἄλλος πδρὰ ἰῃ δΒυοῆ ἃ 86η86 αὖ80- 

1 Ὁ 
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περιμένει τὴν εἰς ἽΑιδου πορείαν, ὡς πορευσόμενος ὅταν 
ε ε , “ ε “" , μὰ » 4 , , ἢ εἱμαρμένη καλῃ. ὑμεῖς μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ 
Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰσαῦθις ἔν τινι χρόνῳ ἕκαστοι 

[4 9 , “ » ἰαὼ [4 Ἄ 9 ἃ πορεύσεσθε' ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλ εἴ, φαίη ἂν ἀνὴρ τρα- 
γικός, ἢ εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν τί μοι ὦρα τραπέσθαι 

δ Ν , “οι Ν δ ΄, ΄ 4 ΄ πρὸς τὸ λουτρόν: δοκεῖ γὰρ δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμε- 
νον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ 
παρέχειν νεκρὸν λούειν. 

ΤΧΊΥ͂. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὑτοῦ, ὁ Κρίτων, Ἑΐϊεν, 

ΤΟ ΠΑΓΓΑ- 

εἶν ποῦν 

[ὙΠ 5 ἴσοι) 

ῬὮΣΟΒΟΡὮΥ ἴο 

Ῥοσϑοῃδὶ 

τηδίςοΥ ο0- 

ποοίρα νὴ 

ΒοοΓγαδίοβ, 

δηᾶ τὸ ἴδπο 

ἱποϊἀοθοΐβ οὗ 

ἀμ6 Εγνοηΐης 

οὗ (6 δγ. 

ἔφη, ὦ Σώκρατες: τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἢ 
Α “ (ὃ “Ἄ αν μά μ “Ἄ περι τῶν παίδων ἢ περὶ ἀλλου του, ὅ τι ἄν σοι ποιοῦντες 
ἌᾺ 9 ’ ’ ΄“ ν 9 ’ » ἡμεις ἐν χάριτι μάλιστα ποιοῖμεν; ἽΛπερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, 

4 ’ δὲ ’ὔ ν ες “Ἂ 9. “διὰ 9 ᾿ ὦ Κρίτων, οὐδεν καινότερον' ὅτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελού- 

116 Α. (δ.) φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικὸς] ΤᾺΘ βοογαίίο εἰρωνεία ἴΒ ΤΟΡΙΟ- 
Ββθηΐθα 88 Βρδυκ]πρ' ἰο {19 ΟἸοβθ, ἃπᾶὰ 88 1ποβρ8}]9 οὗἩ τϑέγαϊπίτιρ' ἔτοτα ἃ χυῖϊοί 
ΒΙΩ119 δὖ {Π6 ῬΟΤΩΡΟῸΒ ῬΗΥΑΒΘΟΙΟΡῪ Οὗ πιοϊοἀτατηδίϊο Ηθγοθβ ἀνίηρ ου (ἢ 
βίαρ:.-----(9.) νεκρὸν λούειν] ὙᾺΪΒ ἱπβηϊεῖνο [8 ἀρρθῃᾶθα 88 δὰι δροχϑμϑεὶβ οὗ 
πράγματα παρέχειν. ϑίΔΙΠ]Π δῦπα ΔΡΕΥ οοπιρατθα Μϑηο 76 Α., ἀνδρὶ πρεσ- 
βύτη πράηματα προστάττεις ἀποκρένεσθαι. 

Β. (1.) ἐπιστέλλεις] ὙῈΘ φος ϑοϊονεριέα. ἰπᾶϊοαθίηρ ρατέϊης ἰηϊαποίίοπβ. 
Οἱ ἐπιστείλας ἴῃ 116 Β.; 4180, Χοῃ. Η6]]. 1. 7, 11, τορασαίηρ ἐμ ἀτονηίΐην 
ΤΩΘῺ δὲ Ατρίπυβοο. Μοεὺ οὗ 9 ΜΆΆ. μανθ ἐπιτέλλεις, ψΒΟΒ 18 ἃ ροϑέϊο 
ἔοττα οὗἨ [80 Βδτηθ, 88 ἱπ Ηοπτι. Π. ΧΧΙΤΙ. 107, καί μοι ἕκαστ᾽ ἐπέτελλεν, 
οὗ [86 βμδᾶθ οὗ Ῥαύσοοϊπιϑ ἴο ΑΘἈ11198.------(6.) κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε) 
Βιοοχαῦοθ ἄἀθοϊασοβ Ὠ18 Ὀ6]116ζ, ὑμαῦ 1 ἘΠ Ὺ αἰῤθπια ὕο ἔπ τηδΐοσ ἀυῦγ, [116 Τα ΟΣ 
ἀυΐν ΜΠ ποῦ Ὧθ πθρ]οοίθα, θνθῃ ἐβουρη ᾺΘΥ τῆᾶκθ πὸ Ῥσγϑβοηΐ Ῥτοίθββίομ 
τορδγαϊηρ ἴΠ6 Ἰαύΐοσ ; Ὀπὺ 1 μον πορίϑοῦ [86 τηλΐοσ, πὸ διηουπέ οὗ Ἰουᾶ 
Ῥ͵Ιοΐθββίου Ὑ0111} δἴοῃθ ἔου (μαΐ. Νάββ]1υι αυούοϑ ἴῃ 1]υβίχαϊΐοη : Ηομ. Οἂ, 
ΨΙΠ. 8361, δειλ αέ τοι δειλῶν ὴἡε καὶ ἐγηύαι ἐγηυάασθαι. 

Ο. (7.) ὡς ἐγώ εἰμι] ἐγώ 18 Βοτθ [89 ῥχϑάϊοαίθ : “ οοπβύϊαὐοθ ἐμ6 Βοΐπρ; 
1 .84111. “οη8 ου͵υβαπα 18. δῦ αυΐϊβαπο.᾽ Οἷο. ϑοόιηπ. βοῖρ. 8. (Οὐσωρασθ 
ΟἸοθτο᾽ Β οἰθραπῦ οαϊξίοι οὗὁἨ (18 Βοθπθ σὴ ΟΥΐο, ἰπὰ Ταδο. 1. 48.) ΤῈ ἰβ ἴῃ 
δοοοσάδῃοθ ὙἹ ἢ [118 νον, ὑμαῦ πὶ Τορρ. Χ1Ὶ], 969 Β., Ρ]αΐο ἀϊγϑοῖβ ἐμαί {89 
Ὀοᾶγ, ψ,ΒΘΩ ἀθδά, 18 ἠο Ὀ6 τορασάϑα 88 86 εἴδωλον, ἀπά ἐπαξ ἐμ βοι] δ]οῃθ 

᾿νε οῖν, ἀμ!ὰ Ἀρατὶ ΓΓΟΏλ ϑοΙῺ6 σοηίγαβί, οἰ ΘΓ ὀχργοαβοὰ (βοὴ 88 ἐπδὶ ἰῃ ἑτέρῳ ἴῃ 79 Ε. δθονο, 
οἵ. 1 Τίῃν. Υ. 26), οτ ἱπιρ) θὰ (48 'ὰ ἄλλως, ῥγιιδίγα, 116 Ὁ,, οἵ, 117.4.) ΤῊ αποοπαϊοπαὶ 
ὯΒ0 οἵ ἕτερος δαίμων ἴῃ (Π6 8ο-(4}16 8 ΕΡ΄86168 οὗὁἨ ῬΉΔΙΑΓΙ8 (ΕΡ. 12) γγαβ οὔθ οἵ ἐὴθ ΒΌΒΡΙ οἷοι! 
ἰδίῃ ζο, βαυουσγίηρ οὗ ἃ Ἰαΐθγ ογἱ ξίπ, ἀβίθοϊοα ὈΥ {86 δουΐεῃο88 οὗ ΒοΠΗΙ͂ΘΥ, (Ὀ ββοτί. 81Χ) 

Υ 



1602 ῬΙΑΤΟΝῚΒ. 

ΝΞ μενον ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν 
ο δὲν τίαβεσ χάραι ποιήσετε ἅττ᾽ ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε" 
ἀα τοξατὰ ἐο 
γωμι, ἂν δὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν ἀμελῆτε, καὶ μὴ θέλητε, ὥσπερ 
μαι με καὶ ἴχνη, κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμπρο- 
ἀιο δίπι οας σθεν χρόνῳ ζῆν, οὐδ᾽ ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ σ 
δ 5ι1)4}} ἐχ-- 

ἴρι ἰο τῖμοι παρόντι καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον ποιήσετε. Ταῦτα μὲν 
Βο Βδβ πιὰ. Τοίνυν προθυμηθησόμεθα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν. θάπτωμεν 
Ῥτροοάης δέ σε τίνα τρόπον ; ; Ὅπως ἄν, ἔφη, βούλησθε, ἐάνπερ 
προ Βούοειν : γε λάβητέ με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. γελάσας δὲ ἅμα 
ΡΥ ἡσυχῇ καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν, Οὐ πείθω, ἔφη, 
ἴα. ε ὦ ἄνδρες, Κρίτωνα, ὡς ἐγώ εἰμι οὗτος ὁ Σωκράτης, ὃ 

νυνὶ διαλεγόμενος καὶ διατάττων ἕκαστον τῶν λεγομένων. 
ἀλλ᾽ οἴεταί με ἐκεῖνον εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον 

ἩΟΨΥΨΨΙΝΝ ᾿ ΟΣ Δ πὲ νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι Ὁ 
πολὺν λόγον πεποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, 
οὐκέτι ὑμῖν παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακά- 
ρὼν δή τινας εὐδαιμονίας, ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως 
λέγειν, παραμυθούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. 
ΘΝ Μ Ν ᾿ ὕ ΜΕΝ 
ἐγγνήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν 

ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος 

σοπιδεϊδαύοα (86 Μαα (οἔ. 67 Α., .), ἐπ᾿ ἀϑαϊρτιοὰ ορροδίεῖοιι ἐο ἐμ Ἠοχαοσίο υΐϑυν, 
τ Ιο ἢ. τοραγάοᾶ ἐμ Ῥοὰγ (Π|. 1. 4) 88 αὐτός, ἀιὰ (π9 ψυχή 88 ἐδο εἴδωλον. 

Ἑ. (4.) προτέθεται... ἐκφέρει... κατορύττει] ὙΤοττα ἐπάϊοδέίης, 
ἀἰδοτοιῦ βίαβϑε οὗ ἐδ ΕΌποταὶ Οοτοταουγ. ΤῈ πρόθεσις σ788 ἴδιο Ἰαγίπρ-ου! 
οἵ 180 Ῥοᾶγ, τγβΐ οἷ ἑοῖς ΡΙδοθ βοοπ δἴζοσ ἀϑδίβ, δῃὰ βϑῃθσ ΠΥ 8 πἰραρ Ὀδέοτο 
ὅμιο ἐκῴορώ, ννλμῖοιι, αραίτι, τνδβ ἔπι Ῥτορασδξῖοῃι ἔοσ ἔδιο σϑπιοναὶ οὗ (μι δοὰγ 
ἴο {μι μἷαοο οὗ ἱπίοιταοηξ, οσ ἐο {89 μ].------(6.) τὸ μὴ καλῶς λέγειν] 
Βοοταίοϑ 18 σϑργοθοηιξθὰ ὑο ἐμ 1αδὲ δ ἀονοίοα ἰο τιμαὶ μὰ ὕϑθα Ηἰβ τυλίτιβ 
ἀοαδῖτο ἴῃ Πΐο, ἐο οὐὐαίη τίρῃξ ἀοβηϊείοτα οἵ νοτᾶβ, αῃιὰ ἐο βοοῦσθ δάβμθγθῆοο ἕο 
διοτα: οἵ, 90 Ο. τι. (Οπι ἐμ δοσνΐοο σοπιδαγοὰ Ὁ βοοταῦθϑ ἰο Τορῖο ἐπ ἐμ ταιδέξοσ 
οὗ Ἰ)σβηϊξίοπβ, οοταρατθ ἐμ τοῖσί οἵ Θτοίο, ΥΊΠΙ. δ88, 690.) Ἐρίοίοξυβ 
(4. 11) αοίοα 28 8 Βοογαῖο πιαχίπι : ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων 
ἐπισκενψι ».----- (1) θαρρεῖν τε χρή] ὙΠ͵μΔὲ ϑοοταίοβ Ῥγουΐουαῖυ 
ἀορτθοιίοὰ τιοβαθένοῖν, 18 τιον οοανογοὰ ὉΥ ἃ Ῥοθϊεγο ὀχβοσίαιίου. Ηΐδποο 
θαρρεῖν ἀπιὰ φάναι ὅτ ἔμο ορίεῖορ οοττοϊίῖνοα ἕο μιὴ ἀγανακτῇ δτιὰ μηδὲ 
λέγη κατιλ.: πὰ τοὐμὸν σῶμα ἰδ ορροθοᾶ ἐο Σωκράτη.--- Το βοοσπὰ θάπτειν 
ἦὯδ φϑπιοτα!ν χριαἰπϑὰ κ8 ἀθροπάϊτιρ οῃ χρή, δαὶ 8 18 τγτοτιβ, 88 ἐξ 8 βίτηθ!γ 8. 
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, Ν 4 Ἁ ΄΄Ὥο μὲν γὰρ ἢ μὴν παραμενεῖν' ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν μὴ 
παραμενεῖν ἐγγνήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἱἰ- 
χήσεσθαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ 
ε “Ὃ“Ἁ ῪὋι ὁρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καιόμενον ἢ κατορνττόμενον 
9 [οἱ Α ἴων ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ 
9 “-“ κ- Δ . 
ἐν τῇ ταφῇ, ὡς ἢ προτίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἢ 

’ μὰ ν» κατορύττει. εὖ γὰρ ἴσθι, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ 
᾿ ΄οιὶ ἴω 

μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελές, 
9 Ν δ ἴω “Ἂ “ἊἉ ἴω 

ἀλλα καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν 
ἣν ν “Ἁ τεχρὴ καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὗ- 

ν Ψ , 4 ἃ , ς: , εκ τως ὅπως ἂν σοι φίλον ἢ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον εἶναι. 

ΤΟΧΥ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἴκημά 
ε ’ Ν ε [4 ᾽ ϑ “Ὁ ε ΄ῪῸὉ 3 τι ὡς λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ἡμᾶς ὃ 

ἐκέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 
διαλεγόμενοι. περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, 

Ά δ᾽ 4 ΝΥ ΄Νὰ ἴω, ὃ ’ κά ε “ἡ τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξιόντες, ὅση ἡμῖν γεγο- 
ἮΝ » νυῖϊα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι, ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες, 

διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο 
9 “2 θ ε 393.»ϑ Ν δί ὃ , Ἀ 9. Ὁ ε κι καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ παιδία --- δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς 

σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας ----καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες 

τοροἐϊεϊοι οὗ μ6 ῥργϑνίουβ θάπτειν, σ ΒΟ Ν, ἀραΐπ, 1 ἀθροπάθα, ποῦ οὰ χρῆν, 

Βυΐ οι φάναι. 

116 Α. (2) ἀνίστατο εἰς οἴκημά τι] Αντϊάροά ὌΥ “οοπβέττιοίίο ῥχθρ- 
πδηβ᾽ ἴομι ἀνίστατο καὶ ἀπῆλθεν εἰς κιτλ. Οὐσδισηδσῖδηβ βπὰ 

Βίταῦασ οοπδίσιοίίοπ ἱπ ἐπιχωριάζει ᾿Αθήναζε ἴῃ δ7 Α. ; 4180 Εἰτ. Ηθτδοὶ. ὅ9, 

Ασιβίορβμ. Ρ]υΐ. 688, ἀὰ Ν, Τ'., 50. Μαχῖκ 111. 8. (6.) τοτὲ δ᾽ αὖ) τοτὲ μὲν 
5 ἀββυτηθαά ἴο Βᾶνθ ρχθοθαθϑᾶ, Η οοπηθούΐζοη τὺ [ῃ6 ῥγϑυϊουβ ῥαυοῖ 198. ἃ 
ΒΊΤΩΪΑΥ 6]] 0818 οὗ μέν ἴπ 106 Ἐ. Ἡοϊπάοχέ ΔΡΟΥ Θομλρασοβ ὑμὸ ἰάΐοσλ ἴῃ 
Ήουα. 1]. ΧΙ. 68, παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αὗτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα. 

(1.) δύο γάρ αὐτῷ υἱεῖς κ.τ. λ.}] ΤΜῖΒ ἴθ ἴῃ ΒΑΤΤΩΟΩΥ͂ δ Ὑμδΐ 
Βοοτάνοο ΒΔΥΒ ἴῃ [89 ΑΡΟΙΟΕΥ͂ (84 Ὁ. )». οἰκεῖοί μοί εἰσι καὶ υἱεῖς, ὦ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι, τρεῖς, εἷς μὲν μειράκε ον ἤδη, δύο δὲ παι ὃ ἰα. 
ΤῊΘ πϑῆὴθ οὗ ἴπ6 γουξῃ (μειράκιον) ἴἰβ ζΘΏΘΙΑΙΥ Βαϊ ἰο ἤᾶγθ Ὀθθη 1μᾶτη- 
ῬτΌΟΪΘΒ,. [ΠΌ0868 οὗἉ 18 ὕνγο γοιηροῦ Β0η8, ϑορῃγομίβουβ απ ΜΘηΘΧΘαυϑ.------(2.} 
αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες] ΤΠΘΤΘ 848 66. ΘΟΠΒΙ ΘΓ 016 ἀἰΒοιβϑίοι 88 ὕο {86 οχϑδοῖ 
ἰπίοχρτοίαίΐοη. οὗ {Π18; βοσιθ οοηίθηάιηρ, ὑμαὺ ἰ ρῖνοβ οουπίθηδησθ ἴο [9 



1ποϊδαηίδ οἵ 

106 Ετνδηϊης 

“ἰδ ραχγεπρς 

Ν. 2... 1} 

οἰ ]άγοι, 

1.6 δρρϑδζ- 

δῆ οὗ ἴΠ6 

ΟἥἶοαΥ οἵ [16 

Ελοόνοῖ, ἴὸ 
ΔΏΠΟΌΠΟΘ 

πὸ ΒΟῸΣ οἵ 

βυηδοὶ, δπὰ 

186 Τοδεϊηο- 

ὯΥ οὗ [δὶ 

Οἰἶοον τὸ- 

βαζάϊηρ [16 

ππηίᾳυομθδ8 

οὗ τὸ ὁ; 8- 

Σδοῖοσ οἵ 

Βοοζαίοβ, 
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ἀφίκοντο, ἐκείναις ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε 
Ν,.» ’ 4 3 ’ δ Α “ ν- δ 

καὶ ἐπιστείλας ἄττα ἐβούλετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ 
’ 9 ’ 9 2  "Α λϑφΦ 9 ε ΄Ἂ Ἁ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ 

Ν 3 Ν ἐν 9 ὃ ΄Ν έ δ ᾿ ὃ ’ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίον δυσμῶν: χρόνον γὰρ πολὺν διέτρι- 
ψεν ἔνδον. ἐλθὼν δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ 

ν. ΄Ὰ ’ " ε “Ὁ "4 ε ἅττα μετὰ ταῦτα διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπη- 
’, ἃ Ἀ 3 ,», Φ μ Ψ 3 ρέτης καὶ στὰς παρ᾽ αὐτόν, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ κατα- 

γνώσομαι σοῦ ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι 
χαλεπαίνουσι καὶ καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγ- 

’ 4 Α ’ Ψ ᾿ ἰω 9 ’ γέλλω πίνειν τὸ φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. 
Ν 5 ν»ν»ν» ν 9 ’ [δὲ ’ ’ σὲ δ᾽ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιό- 

τατον καὶ πραότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε 
ἰφὶ 9 , δ Ἁ Ἁ ἰφὶ μὰ Φ Ψ 9 9 ᾿ δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἷδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ 

χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκείνοις. 
νῦν οὖν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ 
πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα δακρύσας 

δἰδϊοχηθηΐ οὗ Ηἱθσομγσυβ οὗ Ἐμοάθθ δηᾶὰ οἴμβοστβ (θῖος. 1.84. Π|. 26), μδὲ 
Βοοσαΐθβ ψῶϑ Ὡοῦ ΟὨ]ΥῪ ὕὐγ 100 τηαστὶϑᾶ, Ὀυΐ δα ὕνο ψῖνο8Β δὖ ομοθ; οἴμοσβ 

διρυΐηρ, ἰμαὺ 1 βἰρτῆοθ εἰταρ]ν, “16 σπόταθη οὗὨ ἈΪΒ ΤΆΤΩΣΥ ΟΣ ΘΟὨΠΘΣΊΟΙΒ.ἢ 
1018 ἴῃ ἔδυουσ οὗ (89 Ἰαΐίοσ υἱὸν, ὑμαὺ 1 86 δι διμαουβ τοσὰ γυναῖκες δᾶ 
ῬΟΙΤΘ ἰδὸ Β6η89 οὗ ευὗΐξ, Ρ]αῦο που]ὰ αν βαϊὰ, αἱ γυναῖκες αὐτοῦ. 
Μόοσθονοσ, ἰὖ 18 ῬΣΟΌΔΌΙΘ ὑμαῦὺ ΧαηίΡΡρΘ σγὰβ ποῖ ργϑϑοπῦ 1ῃ ἐμ δνυθηΐηςχ 

ΒΟΘΏΘ, Οἰδουίβο Ρ]αΐο "" σου] Ὦδνθ ΒΟΆΤΟΘΙΥ [8110 ἴο χαϑαίζοι Β6Σ ὈΥ πᾶσηθ. 
(1π Ὑαϊοσ. Μασ. ΥἹ1. 2, ΧδηίῖΡΡΟ 18 Βροθῃ οὗ δΒ μβαυϊηρ ὈΘΘῺ Ῥχοδϑηῦ δ 
[8.6 ἀθείδ οὗ βοοσαύθβ, Ὀπύ [89 δβῥαίθσαθηῦ 18 ποὺ οὗ ΔῺΥ ἰδύοσίοδ] δυϊδοσιγ.) 

Ο. (1) οὐ καταγνώσομαι σοῦ] ΤΒΘ οοουστοδοθ οὗ ἔγνωκα ἴπ 60- 
ἐγχαδύ δϑέοσυσασαβ, ᾿σ}]168 (μα΄ καταγνώσομιαι ἷἰΒ ἴο Ὀ6 τοπᾶοτοᾶ τ] ἃ ΒΙ τα] 6 Υ 
ΒΘΏΒΘ, Θχοθρὺ ἴπ 80 ἔβ 88 σχιοαϊῆθα ὈΥ κατα- : “1 5}8}} ποῦ πᾶ δηγίηρ 
ὉΠΡΙθαβαπῦ 1 γοῦ, ΒΆΘΟΣ 8591 Ὦδνθ υπέοσίαπαίου μδὰ ὧο Βηά ἐπὶ οὐμβοσβ.᾽ ἢ 

Ὁ Βοῖδ ΡΙδίο δῃηὰ Χδῃορῆοῃ ἄςτϑο ἢ πδπλίηρ, 85 {πὸ τὶΐθ οὗ βοογαίθβ, ΟὨΪΥ ΧΗ ΒίρΡο: 

διηὰ [Π6 Βίοτιγ οὗ ἰδ Ὠανίπρ Μγτῖο ἴο ᾿]ΐθ δὲ [86 βδπθ {ἰπηθ, Ὀοβία 65 σοδίϊη ΟἹ ὙΟΥΥ ΒΟΟΟΠΟΔΙΎ 

δαϊπογίν, ἱπυοῖνοϑ ΠΏΓΔΘΙΟΙΙΒ ἐυΡΥΟΌΔΌΪ 68. ΑἸ οχδιηϊηδίίος οὗ {πὸ ο1]6 αυοβίϊοῃ ὙΓΔΒ 

πηἀοσίακοη ὮὉν [.02Ζδο ἰη πἰ8 “ Ουφβίϊομοδ Αἰΐοδ,᾽ ΤἯὯΟ ἴσϑοοθ [Π6 ΒίΟΙΎ ἴο ἃ οογίδὶῃ 5τΟῦΡ οὗ 

Ῥογιραίοι ς5.-- Ατϊδίοσθημδ, βδίγταβ, δηὰ ΗἩϊθγοσγτηαβ οὐ ἘΠποᾶθδβ.Ό ΤῈ σΟὨΙΤΟΨΕΓΕΥ πγου]ὰ 

ΒΘϑΙη ἴο πᾶγο Ὀδοη νϑῃοιηθηῖ, ΟΥΘἢ ἴῃ δποίθηΐ {πη68, (οΥ Ῥαηῃϑίΐυδ, δοοοχαΐηρ ἰο ῬΙαΐασο (Υἱὲ 

Ῥοσῖοὶ. 900 δ.) ψυγοίθ ἃ {γϑαίδα ἴο σοί [6 σΔΙΠπΏΥ. 

ἡ ΤΠ6 τοοθρίΐϊοη οὗ 1ηἷἰ8δ ΟΒΊΟΟΣ Ὁ Θοογαΐδθ 8 ὑγοσίῃ οοη χδδιίίης ὙΠ τῃδί οὗ Αγε- 

ΠΑΘΙΏΠΟΙ᾽ 5 ΠΊΘΒΒΘΉΡΟΥΒ ὈΥ ΛΟὮΪΠ68, δὰ 1, 384.--ὅ.-- Το (οΒΕΠΏΟΠΥ ἴο [ἢ ΠΟΌΪΘΠ655 οὗ 18:6 

....... ---ῤῤῤῤῤι.ιιὲ........στῷ ..΄Ρῦϑὃ ὃθὃ 6 ΔΠΠηΠι«[ιο.-οὃὖ0ὄἷἅἷ2ᾧὃΖὃ ϊ).75.’ϑ.΄᾽᾽΄΄΄πτ.«0ὨὈὭὀ4..», »«ὐπθυσδυδυδουσαδιδια, ..Ψ,.....0..ὍἍὅὕ.. δσδισδῦ ....... ὦ, » Κ᾿ἨἨξαι....... 
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μεταστρεφόμενος ἀπήει. καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλέψα 
πρὸς αὐτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιή 
σομεν. καὶ ἅμα πρὸς ἡμᾶς, Ὡς ἀστεῖος, ἔφη, ὁ ἄνθρωπο: 
καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον προσήει καὶ διελέγετ 
ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λῷστος, καὶ νῦν ὡς γενναίως μ 
ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειθώμεθα αὐτᾷ 
καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται: εἰ δὲ μΥ 
τριψάτω ὁ ἄνθρωπος. καὶ ὁ Κρίτων, ᾿Αλλ οἶμαι, ἔφη 
ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι κα 

οὕπω δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψ 
πίνοντας, ἐπειδὰν παραγγελθῇ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τ 

καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἃ 

τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγου: ἔτι γὰ 
ἐγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰκότως γ᾽, ἔφη, ὦ Κρίτωι 
ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ λέγεις, οἴονται γὰ͵ 

κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότω 

Ὁ. (2) τριψάτω ὁ ἄνθρωπον] Ὑμὸ Αὐἰδίορμαπίο ϑοβοῖασ ἦ8 τοχαΐηὰς 
οἵ [δ ογαεὶ αἰθνοτ ρια, αδοαὶ ἐμ ὁσαίονη ρα ἐο Ηδᾶϑα (Βδηῶ 128): ᾿ΑΔ) 
ἔστιν ἀτραπὸς σύντομος τετριμμένη Ἡ διὰ θυείαν. Δι. ἄρα κυ 
νειον λέγεις; Ηρ. Μάλιστά γε. Δι. Ψυχράν ὴε καὶ δυσχείμεροι 
Εὐθὺς γὰρ ἀποπήηνυσι τἀντικνήμια. 

Ἑ. (2) ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσι] ὙΤᾺΘ ἐΐπιο οὗ ἐμιο γϑασ ἰβ ργοίῥ 
ὩΘΑΣῚΥ ἀοίατταϊποᾶ ὉΥ ἐδ τοίοσοποο ὑο ἐμ Ὀθῆδῃ ξοδέϊναὶ (οἴ. 68 Β,), π ῖο 
[01] ἀϑουΐ ἐμο 201 οἵ Μαγ, διὰ ἐμιο ἀδίδυ οἵ ἐδίτεγ ἄδγβ πουἹὰ ἐμὰ Ὀσίμ 
Δ Θχθουϊίουι ΨΟΣῪ ΠΘΑΤΙῪ ἐο ἐμ Ἰοηροδὲ ἅδγ. Αὐ δυο ἃ βθάβοσι ἰμ8 βὰ 
πουϊὰ εἰπὶς Ῥομίπὰ ἐμ Βεϊρμίβ οἵ ΟἸεώτοη.----(6.) ξυγγενομένους « 
ἐνίους ὧν ἂν] τούτοις οΥ τοιούτοις ἰδ οταϊεὐοὰ, 88. ἃ ἀαβηῖέο δῃὐθοοάοπέ ὁ 
ὧν ἰδ τιοῖ τοφυίτοά. ΤῊΘ ΒθΠΒΌΑΙ δηᾷ βοχυβδὶ ἱπάυϊρθηου δὲ βυοα ἃ ἐΐτηθὶ 
οαΠ]οὰ Ὁγ Ῥῖο ΟὨμτγβοβίοσα (ΤΥ. 162) Σακαΐων ἑορτή, ἵν Βοΐπρ, 8 ουδίοτα « 
ιο Πέρσαι, Ῥοίοτο Θχοουξέπρ, 8 οτταϊπαὶ, ὑο ἐδῃξα!βο Ἀχα ἐμια8, Δ]Πονγήπρ μι 
καὶ πίνειν καὶ τρυφᾶν καὶ ταῖς παλλακαῖς χρῆσθαι .. .. ταῖς βασ. 
λέων. «00. μετὰ δὲ ταῦτα ἀποδύσαντες ἐκρέμασαν. 

οβασαοῖογ οἱ βοογαίοϑ ἰ8 παροτίαηέ, κα φοτοίῃᾳ τοιτι ὁπ οἵ ἃ οἷαβϑ πιβίαγα!!ν ἐμ ἰδῇ ἀϊεροϑε 
ἴο Βοίίονε ἴῃ ἰτέα ογ ποδἰερθβθ, Οοπηρατο ῬΗΙΟ δυάπαβ (Ρ. 430 [.) τορατάϊαᾳ ἐδ τοίθπειπ 
οἱ το Βεγρίϊαιι ξβοῖογ οἵ ὕοβορῃ: ὅσης δ᾽ ἀπανθρωπίας οἱ εἱρκτοφύλακε 
γίμουσι καὶ ὠμότητος, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. φύσει τε γὰρ ἀνηλεεῖς εἰσι, καὶ μελετ' 
συγκροτοῦνται θηριούμενοι καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν πρὸς ἀγριότητο 
χρηστὸν μὲν οὐδὲν ὁρῶντες, κτλ. 
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9 ᾿ 9 ΔΝ Ν , 4Χ9 νΑ οὗ ποιήσω: οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλίγον ὕστερον 
Γ σὰ 

πιὼν ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαντῷ, γλιχόμε- 
΄-ο ἴω » Ϊή 9 Ν, 4 3 ’ νος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόν- 

τος. ἀλλ᾽ ἴθι,ιἔφη, πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 
ΠΧΥῚ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ 
’ ε ἰωὶ λε “Ὁ 3 Ν Ἁ ᾿, ᾽ πλησίον ἑστῶτι, καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον 

διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρμακον, 
ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον. ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν 
ἄνθρωπον, Εΐεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπισ- 

ἢ ’ Ά  Ἂ δὲ χλλ ὮΝ» πο ’ », τήμων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιιέ- 
ναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα 

κατακεῖσθαι: καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. καὶ ἅμα ὥρεξε 

117 Α. (1.)) οὐδὲν κερδαίνειν] ΤῊΘ ΖυΣοΒ Ἑαϊίοσβ τοδὰ κερδανεὶν, 
ἱῃ οχσάϑε ἴο οοστοϑροῃὰ ἴο ὀφλήσειν, δ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΤΊΥ. Τὰ ἘΘοά. ΙΧ. 106, 
8 Βἴτα]αν οοταπαίζοι Οὐουχθ: πέστι καταλαβόντες καὶ ὁρκίοισι, ἐμμένειν 
τε καὶ μὴ ἀποστή σεσθαι. ἘῸΣ [6 βομἰπιοηΐ, ΟΟσαρασθ ΖΒΟΡ. Αρδπλ- 
1801, ἥκει τόδ᾽ ἦμαρ’ σμικρὰ κερδανῶ φυγῇ: α18ο Ηοχα. Π. ΧΤΙ. 822; 
πὰ ΒορΆ. ΕἸοοί. 1486.---(8.) γλιχόμενος τοῦ ζῆν] ΤᾺΘ βευϊκίηρ, ἐγαρταθηί οὗ 
ΑΠΕΡμβτοΒ (πὶ Βίοῦ. ΕἸοσ. 121, 4) ὁοοῦσβ 88 {80 Ὀοδὺ ἱ]υβέταίίοπι : (α) οὐδεὶς 
πώποτε, Ὦ δέσποτ᾽, ἀπέθαν᾽ ᾿ἀποθανεῖν πρόθυμος ὧν" Τ οὺς ᾽ν ἐχ ο- 
μένουν δὲ ζῇν κατασπᾷ τοῦ σκέλους ἼΑκοντας ὃ Χάρων, ἐπὶ τὸ 
πορθμεῖόν τ᾽ ἄγει Σιτιζομένους καὶ πάντ᾽ ἔχοντας ἀφθόνως. (6) ὋὉ δὲ 
λιμός ἐστιν ἀθανασίας φάρμακον. (8.) φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος 
Ἠοξοσσίης ἴο [μ9 ῥσγόνοῖν ἴῃ Ηοεοὰ Ορ. 867, μέσσοθι φείδεσθαι, δειλὴ δ᾽ 
ἐνὶ πυθμένι φειδώ, “Βορίπ ὕο ΒΡΆΣΘ ΒαΙέναυ, ἴδ 18. ἃ ΒΟΙΤΥ͂ ΒαΎηρ᾽ 
ΜἜΘΩ γοὺ ΤΟΔΟᾺ (86 1668. ϑβδβηθοδ ΕῬ. 1., “ϑβϑσα ἴῃ ἕχαπᾶάο ρασβίταοηϊα οϑί, 
ὙΈΏΘΩΟΘ 10 88 θοαὶ ἐμβουρμύ (μδὺ ἴῃ [89 ἐοχὲ οὗ Ἠϑεβὶοά ΒΘ σοδὰ δείλη. Οἱ. 
ΤΆΘοοΣ. ΧΥ͂Ι. 10; Ῥέτβ, δεῖ. 11. δ] ; ἷβο Ατρμαποβ ΕῪ. Τηοοχί. 68, Σφόδρ' 
ἐστιν ἡμῶν ὃ βώς οἴνῳ προσφερήνκ" Ὅταν ἢ τὸ λοιπὸν μικρὸν, 

- ὄξος γίγνεται.--- τοῖὸ 18 ΟΣΏΥ οὗ τορδσκ μαῦ ἴὰπ [89 ῬὨδράο, αἰἱπουρῃ 

ταϑηξίου 18 τηϑαθ οὗ {μ9 Ὀαΐμ, ὑμογθ 18 ποίῖτρ, Βαϊὰ δϑ ὅο ἐδ ῬΣΊΒΟΣ ΟΣ Β 

ἐδ κῖηρ; ΒΌΡΡΟΓΙ, ὯΟΣ, ̓ πα 964, 88 ὕο Ὠ18 ἰακίπρ ζοοα δἱ ΔΩΥ͂ τὰ 6 ἀυσίηρ; {89 ονθηΐ- 
δὰ] ἀΔγ.------(6δ.) ἔνευσε τῷ παιδί] Φυάρίηρ ἔτοτη ἑστῶτι, ἱπάϊοδίϊνο οὗἉ ἔμ 
αἰ ῦαα οὗὨ 8 8βῖανθ, παῖς τηιιβί σϑδσ ἴο ἂπ δἰῤοπάδηῦ οὐ Οτἱΐο (οἷ, 60 Α., 5.) ; 
οἴδοσσίβθ, ὁη6 σου α ἤδνθ ὈΘΘΠ ἱπο]]πηθα ἴο ΒῈΡΡοΟΒΟ ἐμαὺ Οτΐο σψουϊὰ ᾿Βανο 

ον 186 τιϑ] θ ΒοΪΎ ἀυΐγ ἴο 18 8δοη, Οὐ οθυ] 08. 

(8.) οὕτως αὐτὸ ποιήσει] “Τὸ “111 οροταίθ οὗὨ {0801}. ποιῶ, Ἧκο 
τας ̓Μιοῖο, οὗ τηθάϊ081 οσ ομθπιῖοα] δοίϊοῃ -----(8.) καὶ μάλα ἵλεως] καί 
ΒίσΘΠρΊΒΘΗΒ μάλα; οὗ. καὶ πάνυ μάλα ἶπ 80 Ο., δπά καὶ μάλα εὐχερῶς 

ἴῃ Ὁ -----(4.) οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος] Οοτάρασθ ἔμ Ηοσμοσὶο 
(11. ΧΙΠ]. 284), τοῦ δ᾽ ἀγαθοῦ οὔτ᾽ ἀρ τρέπεται χρώς. διαφθείρω εΒἰρτιῖῆοβ 
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ΝΗ αὐ δον 

ΡΗΖΙ͂ΡΟ. [Ρ. 117. 1607 
ἄ 

Ν , “- , , νὰ Ν Ν , Η Τὴ6 οἂρ οἵ τὴν κύλικα τὴ Σωκράτει: καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα ὕλεως, Τμο ἐν 

ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ υτουξμι τὰ 
ὈΥ 1.6 6Χ6- ’ ἮΝ» ζω χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ᾽, ὥσπερ εἰώθει, ταῦ- ςυὔίοποι, «πὰ 

δ ε 2 Ν ἄτυκ Ὁν ρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον, Τί λέγεις, ἔφη. βοιταίοι. 
Ἁ φ᾿ “ περὶ τοῦδε τοῦ πόματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; ἔξεσ- 

φ' »ν» »Ν- σ 

τιν, ἢ οὖ; Τοσοῦτον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον 
Ὗ) ΓῚ 9 

οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν. Μανθάνω, ἡ δ᾽ ὅς: ἀλλ 
» ’ »’ “ “ » [4 - ’ ᾿ [4 Ο εὔχεσθαί γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοί 

ὃν ἐνθένδε ἐκεῖ 3 - “τθ ἃ δὲ ΤᾺ. κησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι: ἃ δὴ καὶ ἐγὼ 
Ψ κι 

εὔχομαί τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. καὶ ἅμα εἰπὼν ταῦτα, 
5 ΄Ν 

ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιε. καὶ 
ἡμῶν οἵ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν 

ἴο αἰξον ΓὉΥ ἐδδ τὐογδὲ: οἵ, ΒΊοσαβοΙά, Ῥοσβ. 722. 1.446] δπά ϑοοίξ σϑηᾶθυ 
διαφθείρας ἴπ [89 Βθ0π86 οὗἨ ὠἔοβθ, Ὀὰΐ {μ18 860 86 ἄἀοϑθβ ποὺ Βαϊ προσώπον. 
ῬΙαΐατοῖι, ἱπ ἈΪΒ ᾿τηϊέδέϊοι οὗἉ ἐμ18 ραββαρθ (Μοσ. 499 Β.), βυδβεθαίοβ σχήματος 
ἔον προσώπου, «ΈΪΟΝ 15 ποῦ 81π πηρτονθτηθηί.-----(θ.} ταυρηδὸν ὑποβλέψνας] 
Αὐ βυϑύ βιρεὺ [818 ἔϑαϊασθ ἄοϑβ ποῦ βϑϑσὰ ἰο μβαγιηοηΐβο χα [89 ΒοΙΘ Σν οὗ 89 

Ρἱοΐατθ. ΤᾺΘ ὀσχριδπδίϊοι 18 ἐο ὉΘ ξουπά πὶ (86 πογὰβ ὥσπερ εἰώθει, ᾿πάϊοαίς- 
ἱπν ἰδαὺ 1 σὰθ {86 τϑϑυϊῦ οὗ βοσηθίμϊηρ, θοῦ] δῦ ἴῃ ἰῃθ Ἰοοῖς οὗ ϑοοχαῦίοβ. 

Ὑγμαὶ (8 ῥϑου] νυν πγαβ, ἯὙὁ 8.6 ἰῃηϊοιτηϑα ἰὰ Τμοοῦ. 148 ΕἸ., ΘΟ ἈΪ8 

ΘΥΘΌΔ118 ἃ΄’Θ ΒΡΟΪΘ οὗ 88 ῥγοιαϊπϑηῦ" (τὸ ἔξω τῶν ὀμμάτων) διὰ ἔτοτι 
᾿ ΧΟΡΌΡΒου,, Οοαν. Υ. ὅ., ΏΘτΘ {86 ογοδ οὗ βοοχαίθβ δἃ.θ βαϊὰ ἴο βᾶνθ 608 

ἐπιποόλαιοι (ς8119ἃ ὈῪ ἐμθ ΕΎΘΠΟΝ, ἃ Μομγ ὧδ ἐδέθ). Ἔγ68 οὗ {818 ομαγδοῖθσ, 
ΨΈΘΩ. [86 ρθΠΘΣΑΙ οουπίθηϑηοθ τϑοθῖνθα 8 ϑσργοβϑίοα οὗ ἄστημπθθθ, σψουἹὰ 

βυρραβὺ 8 ταυρηδὸν ἸοοΙ, ποῦ ἱπι ἤθγοθι 88, θαΐ ἴῃ Αχὶν (οὗ. “οΟ0]10 ἐγγοίογίο, 
οὗ Ἡοτσβοθ), {|κ 80 Ἰᾶτρθ [Ὁ11 ογθ οὗ βοῶπις πότνια Ἥρη. (ΤᾺΘ Οοχι- 
ταθπίδίοτβ τϑῖοσ ἐο Αὐἱβίοριι. ἄδη. 808, τορατᾶϊπρ ΖΕΒΟΒ]υΒ, ἔβλεψε δ᾽ οὖν 
ταυρηδὸν ἐγκύψας κάτω, πἌθτο, Βονονοσ, ἐμ6 ποίίοπ οὗ βθσόθηθϑβ 
ἴθ Ῥχθἀοσαϊπδηῇ.)------(7.) πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι] “ ὙΒδΐ 56. γοῦ δβ ἰο. 

, θαδίοι ἰο βοχηβθ ροὰ δ’ ἸΤῈ9 ΠΙραίίοι του] ρσοθαΌ]ν Ὀ6 ἴῃ ΒΟΒΟὺΓ οὗἩ ΑΡΟ]]Ὸ 
(οἴ, 60 Ὁ., π.}, οΥΣ Ῥοσβδρβ Ηζθετηθβ, δ ψυχοπομποός. Νοίμίηρ οου]ὰ ΤηογῸ 
ῬΟΥΘΙΓΌΙΠΥ βοὺ ἑοσί ἐμ6 οο]]θοΐθαθ88 οὗ [89 ταἱπὰ οὗ βοοτζαῦΐθβ, ἔμδῃ Ηΐβ ὑσο- 
ῬΟΒΑΙ ἴο ρίνθ ἃ σϑ]ϊρίουβ βἰρτϊῆοδποθ ἕο [86 ἀσιηῖηρ οὗ ὑμ9 Ἀθηλ]οΟΚ ὉῪ 

Ῥτϑῆχίηρ ἃ ᾿ἰραΐξίοι 88 ἃ Κὶπᾶ οὗ οομβϑοσδίϊρ ζτδοθ. 

5 ΤῊ [δία γ6 (ργουΠΘ ΠΟΥ͂ οὗ ἴπο ΘΥ60 8118), ὉΠ ΟΥ {Π6 ἰπηβποποο οὗ [Π6 βοογαίίο το θο γθηθ 88 
Β6ΘΙΏΒ (0 ΠάγΘ σίνϑη ἃ οαϑὲ [0 πἰβ σουῃίθμδποθ το Ὠΐ8. ΘΠΘΙΐ6 5 τ ΐβίοοκ ΓΙῸΣ ὑγἱάθ. Ἠθῆσα 
πη διθοιβ ἀδβογίριίοη οἵ Ὠΐτη Υ Ατἰβίορῃμδπαβ ἴῃ ἴπ6 Νυῦο8 862, βρενθύει τ᾽ ἐν ταῖσιν 
ὁδοῖς καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλεις. Οοπιρατο, ἰπ σοηνίν. 221 Β., ἠρέμα 
παρασκοπῶν, οἵ {ππ Ιοοκ οἵ βοοταῖδθδ βαζίῃης, 88 ἰΐ ὑγϑῦθ, Ῥαδύ Ῥγεβθηΐ Ο θοίβ ἱπίο ἀϊβίδηις 
Βρδς6. 



ἙἘπμηοϊΐοῃ οὗ 

ἷ8 ἐγἰθηάϑ, 

ὙΠΟ ΠΟ 16» 

ὈΌΚΟΒ ἴοτ 

1Ποῖγ ἸΔπλ6- 

Δ οη δ. 

108 ῬΙΙΑΤΟΝῚΒ 
8 

Ἁ ᾿ ’ ε ᾿ ’ ᾽ , ἠ τὸ μὴ δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, 
9 ’ 9 9. 9 “ἊἉ ,’ Ἁ 3 ἰφὶ 9 9 Φ μ 

οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ 
, ν , 3 ’ 9 ’ 9 

δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν: οὐ 
ν 3. ᾿» 9 Ν Ἁ 3 “ , 4 9 ὃ » γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἷον ἀνδρὸς 

ε», 9 “᾽ ᾿ ε φν , Γἦ , 
ἑταίρον ἐστερημένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος 
9 Ὁ 59 Ά 39 4. 3 ’ Ν , 9 ’ ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν κατέχει τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. 
9 ’ Α Ν 3 ΔΨ ᾽ὔ ΦΦΛΝ Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν 
9 ,’ ’ ," ᾿ Ν , ’ ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος 
κλαίων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλασε τῶν 

, , -. «ὦ , 9. α ͵ τ. 
παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖνος δέ, Οἷα, 
» ΄ᾳ 4 ’ 3 Ν ’ 9 "4 

ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα 
τούτον ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα 
πλημμελοῖεν: καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ μμ γὰρ ἀκήκοα, μίᾳ χρὴ 

΄“ 5ιε ’ ἐμά Ἁ οι 

τελευτᾶν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ καρτερεῖτε. καὶ 

Ο. (4.) ἐπισχόμενος] Ἡοϊάίηρ ἐδό σα ἐο δ ἱΐὕρβ. ΤῊ δοῦν ἐπισχών 

ΜΟΊ] ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΣΠΥ μᾶΥθ ΘΧΡΥΘθΒοα, “ἦ ΒΟΙαΐηρ' 1 ἰο δὲ οἱρη 1108. Ηθττηδπη 
᾿πύογρτοίθ 1, Ποϊαέηρ ἐπε λίδ ὄγοαίδ, οσ, αὖ ἃ ἀσαυρηὶ (οἵ. ἄμυστις), Ὀπὲ {818 18 
πηΒυρΡοχίθα Ὀν ΘΧΆΤΆΡ]ο8. [Ὁ 18 ὑποχοίοσθ Ὀοίϊοσ ὑο ΒΌΡΡροβο 1 ἔο Βανϑ ἐδ 
ΒΆΤΔΘ Τηθϑηΐπρ, 88 ἴπ Αὐἱβίορῃ, ΝΡ. 1864, εἰ μέν γε βρῦν εἴποις, ἐγὼ 
ἡνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχο ν. ϑιαΠΌαυτα γϑῦθσβ ἰο ἐπισχόμενος ἴπι ΑῬΟΙ]. 
Βμοά. 1, 472, Βύοβίομβοσ. Εν. 7: Ἱἵαιοῖδι, Τόσχαν. 37, ἅμα ἀμφότεροι ἐπισ- 
χόμενοι πίωμεν. (9.) οἷον ἄνδροοΪ] ἐι6., ὅτι τοιούτου. Κο ἴπ 68 Ἐ᾿., 
ὡς ἀδεῶς ΞΞ ὅτι οὕτω ἀδεῶς. 

Ὁ. (6.) οὐ κατέκλασε] ΤᾺ ὀογητηοι τϑϑϊηρ νγὰ8 κατέκλαυσε, Ὀὰΐ Ἡοΐη- 
ἀοχέ βΒονοά μαὺ 10 τγὰβ ουὐὖὐ οὗ Ρ]406, 848 Ὀοΐτις ὅοο τγϑαῖς, πὰ ποὺ ΟΟΠΨΘΥΙΩΡ; 
[186 χρη χιθαυΐηρ, [πὸ ΟΟΪΆ]. γαῦ., ἀπ βονϑσὰὶ οἴμδοσ ΜΗΒ., 15. ουπὰ 
κατέκλασε, «ἈΪΟΝ ἰα δοοσρίοα ὉΥ 811 ἐμθ τϑοϑυύ ἀιίουβ βἴποθ ὙὙὐθπ Δ ΕΒ, 
ΤῊΘ ΡἈΠΟ]ορίοαὶ οοπποούϊοῃ. οὗ κλαέω ἀπὰ κλάω 18 1611 ἱπάϊοαίθα Ὁ ἐμῖβ 
Ῥᾶβϑαρο, Βῃονίηρ ὑμαῦ ὑμΒ6Ὺ Βαγθ ὈΟΪᾺ 1π ΘΟμλτ οὴ [ἢ 6 ΒΘΏΒΘ ΟΥ̓ δωγεί, ἩΓοΐπ. 
ἀοχέ Θοτωρασοθ [89 Ηοπιθτῖο θατάθῃ, αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσθ η φίλον 
ἦτορ. Οομράτο ϑοΡἘ, ὙτδΟΙ. 919, δακρύων ῥήξασα θερμὰ νάματα: 
ΡΙαίατοι, Ψι0. Τίπι0], ὁ. 7, τὸ δὲ Τιμολέοντος... πάθος... οὕτω 
κατέκλασε καὶ συνέτριψεν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν. ΟἿ, ΤΖαροῦθ, ΑοὮ. 
Ταῦ. 1Π. 10. 

Β. (1) ἀκήκοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ] ὙΠο δαΐϊιον οὗ ἐμ μτϑοορὲ ἰβ Ῥε!ονοὰ 
ἴο Ἀᾶνθ Ὀθθπ Ῥυίβαροταθ, ΦαμλθΠοἘ. υἱὲ, Ῥυίμαρ. 8 267, κατὰ τὸν ὕστατον 
καιρὸν παρήγγελλε μὴ βλασῴφημεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν ταῖς ἀναγω- 
γαῖς οἰωνίζεσθαι μετ εὐῴη μας. ΒιτΑ ΟΣ, ΟἸγταρίοάοττβ (ρ. 171) 
ἈΒΟΧΊΌΘΒ [86 Ῥγθοθρὺ ο Ῥγίβαρογσαβ. Ατηοπρ [86 Κιπᾶάγϑα ζοοὶ οἱαδοίοὶ 88 ἴο [89 
ἀοαῖνο οὗ εὐφημία ἴπι {πο Βοὺγ οὗἉ ἀδδίμ, ασϑ Ῥβ.- Ῥ]ίο, Αχίοομιβ, ὃ 8; Ἐπεὶ. 
Οὔϑθρῃ. ΕἸ. 18, Μ. Απίοηϊη. Υ͂ 38 - Οἷο. Το, 1. 49: οι. ΗἱδβΕ, 11. 48. 

Ὀ 
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ῬΗΖΡΟ. ἴνρ. 118. 169 
4 

ἡμεῖς ἀκούσαντες ἠσχύνθημέν τε καὶ ἐπέσχομεν τοῦ Το εταᾶμαι 
ῬΙΟΙΤΘΑΘ δηά 

δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ βαρύνεσθαι ἔφη «ποι οἱ εν 
Ὰ , , ψ Ψ Ν 39... ς 5» Ῥοΐδοι ἀο- τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος: οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὃ ἄν- «ιν. 

θρωπος: καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ τιοΌ Σινα 
ε 

φάρμακον, διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ ϑοεταίοι. 
Ν ’ὔ ἊΨ ᾽ [4 9 “" Ν ’ Ν τὰ σκέλη, κάπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἤρετο, 

εἰ αἰσθάνοιτο’ ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη" καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς 
’ ν, 5 δ ν ε “ἡ 3 ΑΞ: ’ ν 118 κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, ὅτι 

ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο. καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν, 
ν νΝ ων »-΄-ὦ ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσε- 

ἦ 4 α ται. ἤδη οὖν σχεδόν τι αὑτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον 
, Ν,.59 ΄ 9 , » φ ψυχόμενα, και ἐκκαλυψάμενος, ἐνεκεκάλυπτο γάρ, εἵπεν, 

Φ ᾿ “ 4, οιἃ ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο, Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ασκ- 
“ 

ληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα: ἀλλ᾽ ἀπόδοτε καὶ μὴ 

118 Α. (2.) ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο] ΕῸΣ Βοιὴθ βίου δὶ δπᾶ 
οὗβοσς ποίϊοεβ οὗὁἨ Ῥοϊβοηΐμιρ ὉΥ Ηϑι]οΟΚ, βο9 Νοίθ Π. ΤᾺΘ Ῥδουϊασ ἔοστα οὗ 
[89 ορίαἰίνο πήγνυτο ἷΒ δοοουη θα ἔοσ Ὀγ (δ6 οἰτουτηβέαποοθ ἐμαὶ νι, Ὀοἕοσθ 
ΘΟΠΒΟΙΔηΐΒ, ὈΘΟΟΙΩ6Β ν (Πομ8148. ασ. ατ. Ρ. 14), δπὰ ἐμαί, 1πι οοσίαϊῃ ρασίβ οὗ 
ὙΘΙῸΒ ἴπ μι, ἐμθ Αἰο ἀϊα] σοῦ δοοθηΐδβ 88 1 πο στηοᾶδ] οσ ἱπίοσταθάϊαίο νονγοὶ δὰ 
Ῥθθπ οὐθοίοα. ΟΕ, 77 Β., ποθ, απὰ Οοοὐ!πρΒ αν. Δοοθηίβ, 8 16, 8.----(4.) 
ἤδη οὖν σχεδὸν τι... . καί] Τὴ ἐμίβ οοτηρίπιδίίοῃ. καί ἱπέτοάποθβ [89 
ἱσαροχίδηϊ Βιαὐθηγοπῦ, ὕο Β1ΟᾺ Ὧμ6 ῥγθοθάϊηρ 18 ΟὨ]Υ ΟΟΙ]δέθσαὶ, 8ὸ ὑπιδὺ 10 την 
ῬῸ σοπάθσγρα Ὀγν τὐῆθη οὐ τυλόγθώροη. ΟΟΥΏΡΑΣΘ [86 ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ ἱπ βία! ΠΡ Ρδυτα᾽ 5 πιοῦθ 
οπ ὕοην. 220 8 ----(6.) ἐνεκεκάλυπτο γάρ] βοοταῖθθ ΟΌΘΥΒ (δ 9 ἱπβίϊποί 
οὗἁ 411 παύϊοιιβ ἕο σούοσ (86 μϑδᾶὰ ἴῃ ϑηίοσίηρ [86 πὶρμῦ οὗ ἀθαΐῃ. Χϑῃ. ΟΥσ. 
ΨΙΠ. 7,28, συνεκαλύψατο (ὁ Κῦρος) καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν, 
5ο οὗ νἱοϊϑῃῦ ἀθαΐδβ: [1ζν. 1, 26, “ οαραΐ ορπυθιίο ;᾿ ΙΥ͂. 12; 11. 9, 
τοραγαϊηρ Προῖπϑ; 8180, ὕθϑασ ἴῃ υιοίομίαβ, ο. 82; ῬΟΙΏΡΟΥ ἴῃ Τοδπ 111, 
614: οὗ Ηοτ. δεῖ. 11. 8, 87. ΤᾺΘ βδῖὴθ ᾿πβύϊποῦ τιδη] ϑϑύθα 1.801 οἢ. ΔΩ 
οσοβδίοι (οὗ, 117 Ο.) οὗὁἨ ἀθθρ βοστονν, 88 Ηοχηοσ, Οά. Υ1Π. 84, ΣΧ. δ8 ; βορἈ. 
Αἴἷαχ, 246 : οὗ ΒΙοτοῦ, ΟΒοΘρα. 61]. 7δ; ΘΟΙΏΡΑΙΘ 4180 2 ϑδϊα. ΧΥ͂. 80; Ἐδβίδοσς 
ΓΙ. 12.------(6.) ὃ δὴ τελευταῖον] ΑΒ ΘΧΔΙΏΡΙ68 οὗἩ {88 ἰπύίθσθβα δἰἰδομϑᾶ ἕο 
ἴδο “1δϑὲ Υογά᾽ τηδὺ Ὀ6 οἱ οα ἔγοτα [86 ὀχίσζϑιηθ ρϑσῖοαβ οὗ οἱ δββίοαδὶ 1: οσαΐασο, 
Ἡστασσ, 11. ΧΧΤΥΥ. 742, ἀμὰ Ταοϊῦ. Αρτῖο. 46. ------(7.) τῷ ̓ Ασκληπιῷ ὀφεέ- 

λομεν ἀλεκτρυόνα Οἱ ἐμ9 ἱτηροτύ οὗὨ ἰμῖ8 1αϑὺ Ὑοτὰ οὗ ϑοοτγαίϑθβ, 860 

Νοίο Υ.------(10.) ἐκενήθη)] ῬτΟΌΔΌΙΥ ποῦ τροχὸ ἔμδαι “Ἀ6 φαϊγοτοα.᾽ ᾿Οοη- 
γυ]δίοη ἡ» αγέϊοιίο νιογεΐδ τὰΒ, Ἀθη σἱο]θηύ, ἱπαϊοαίθα Ὀγ σῴφαδάζω. 
(12.) ξυνέλαβε τὸ στόμα τε καὶ τοὺς ὀῴφθ.] Οοταρατο ἴμ9 Ἡοπιοσῖο χερσὶ 

, κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἑλέειν, σύν τε στόμ’ ἐρεῖσαι (Οἀ. ΧΙ. 426) ------(1ὅ.) τῶν 
τότε ὧν ἐπειράθημεν] ΤᾺΪΒ ραββαρθ 888 Ὀ6θᾺ [86 δβαθήθοῦ οὗἨ ὙΘΣῪ νατίουβ 
οοηδθοΐατοθ. ὙΝΥὐυθηῬΔοὰ ῥσοροαθᾶ ἰο σοδὰ τῶν πώποτε, ἴῃ ἐμ9 βθη80 οὗ 

. Ζ 



ελήσητε. ᾿Αἱ 
α, εἴ τι ἄλλο : 
κρίνατο, ἀλλ 

ἄνθρωπος ἐξει 
ν" ἰδὼν δὲ ὁ 
"νθαλμούς. 

Ἧ δε ἡ τελ 
ἕνετο, ἀνδρός, τοτσν τον- 
θημεν ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτον καὶ δικαιο- 

του. 

ταῦτα φαΐ ὠφειαην ἔποταπί. ΙῈ [8 στϊἀσηΐ, μονονος, ἐμὲ ἐμίβ ποαϊὰ ὃ6 δὲι 
Μαίαιτη οὗ δχρτσοδεΐουι ἱποοπιδίδύσηξ, ποῦ ΟΠΙΥ τεΐ ΕΣ ατεϊσεῖο ὑτορτίσέυ, ναξ 
γ) πῆρ ἐμὸ πιαηϊίοσε τόδέσνο πῖΐβ τ μῖομ ΡΙδίο χεδίσαίσι ούθτὶ αδέ. 

ἴδο ἴῃ ἔμ: Ῥσόϑασοῦ οὗ ἐδ βαποβέϊουι ἐμαί ραΐ Βοογαύοε ἕο ἀθαίμ, Ηοίηδοσζ 
ἸΡοδοὰ τότε, ὧν ἐπειράθημεν, πηδοταίατιάϊπρ, τότε ἕο τοῖοτ ἰο ἐμ ἀδγ οἵὗὅ 
ἀθδίδ, διὰ ἄλλων ἐο ἐδὸ τοδὲ οἵ Ηἰ8 Ηΐθ, ἃ νίουν ζο]ουγοὰ ὉῪ Βταπάϊβ ἱπὶ 
Μέο οἱ Βοογαῦοδ, ἐπ Βπιεμ' 6 ῬΙ σείσπασΥ οὗ ΒίοβταΡΒΥ. Ιὸ δϑότιδ ἐο γίεϊά. 
φαβιοί ΠΕ} Βοοά, βθηδο ἰο τοίαίπ (80 τοδάϊηρ οἵ ἐμ ΜΒΒ. δπὰ Ἑάϊ- 
αι, οοττοδοαύοα, 88 ἦῷ ἴ8, Ὁ ἩμαΙ ἰ8 ῬΓΟΌΘΌΙΥ δα ΘΌμο οἵ ἔμ Κτὸ- 
Δ Ῥαδεαρο ἰη Ἐρίοί, ΥΙ. 824 Ἐ, (Σ ὦ κράτη, ὃν ἐγὼ σχεδὸν 
ε ἂν αἰσχυνοίμην εἰπὼν δικαιότατον τῶν τότο), ἅππ- 
πᾷ ἴδ ἔδυκ : “ΒιΟΒ νῊ88 (86 δᾶ οἵ ΟἿΣ οοπηραηΐοῃ, τῇ, Βιηοσιβ' 89 τρασὶ 
ἐδμδὲ ἄδγ πῖξα τβοτα τὸ πόσο βοαυδίηὐοᾶ, τὰ (86 Ὀοδύ; διὰ ΜῊ νγϑδ, 
τϑονοτ, (86 πιοδὲ ἱπέθ!]ϑοέααὶ διὰ (86 ταοδέ 7πδέ. (Οοπιρασο πίξα ἐπῖα 
Ἰοβίο ἐμ τῆοσϑ οσίοσιἀϑᾶ ροτέγαϊέ ἐπι (89 ὁπὰ οἵ ἐμ Μοτμοσα ΠΑ, πματο αὶ 
παΐτισηξ ΡΙδοο 8 βίψαει, ὉΥ͂ ἐμ: Ῥσβοξῖοδὶ Χδπορβοῃ, ἐο ἐμ Ῥσασέῖοδὶ νἱγέαθσ 
εὐσέβεια, σωφροσύνη, δοὰ ἑηκράτεια.)- Ἵξ 18 Βοκτοο ῖ  πιΘΟΟΒΘΑΣΥ ἐσ 
θα δὐῤοτιίίοπι ἐο πριδὲ οαππού {811 ἕο ἵπιρτθαθ ΘΎΘΣῪ σοϑᾶδσ οὗ ἔμ ῬΈμθᾶο 
86 ἰσπάος οδάοσιοο Ῥοσυβάϊηρ ἐμὸ ἁγίτιβ δἰσαίτιο οἵ (δία στοαὲ ῥτοβο ροθζω. 
610 ἰδ 8 τουεῖσ ἐπὶ 86 ποσάβ, πτοῃιδασ ]γ ὀχρτοδεῖνθ οὔ ἐμ: σαθίδποβοὶ 
ἀδο τοίπάθ οἵ (26 βοοταίίο βτουρ, δυὰ Ὀγοαίβίπρ ἐμ δαῶθ Βακμοά 
ιἰάσττιοεα 85 (80 βοῦξ ἐοοΑ!}18 οὗ ἐμ Μυδο οἵ ΨΊΣΕΙ ἐπ ἐμο ΕἸγείασι ΕἸοϊᾶα, 
[δο [411 οἵὗὨἨ ἐμ συτίαίπ οὗ ΝΊΡΒΡ προτὶ ἔμιο βόθῖιθ, 76 ΤΩΒῪ 7611 Ῥδ]ίονο ἐμιδὲ 
γ ϑηήθηδε οἵ Βοοταίοα, δ ἐΒ:6Υ πιοῦν Ἰοοϊκοὰ Ὡρ ἐο ΟἸἐμδσοῖι δπὰ κατ ἐμὲ δ] 
5. ἀδτῖς, τιυσταιτοὰ ἕο ϑδοῖι οἶμος (80 ποτὰ οἵ Ἡοσιος πὴΐμ 6 τηθαπίηρ 
[δ] Ὀθέοσθ : 

Δύσετό τ' Ἠδλιοῦ, σκιόιωντό τα πᾶσαι ἀγυιαί, 



ΟΝΟΤΕΝ. 





ΝΟΤΒ ΑΔ. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΒΟΕΝῈ ΟΕ ΤῊΒ ὈΙΑΙΌΘΟΘΕ ΑΝῸ ΟΝ ΤῊ 

“ῬΙΑΙΟΟῚ ΡΕΒΒΟΝΖ: 

ΤῊΣ οοοδβίοι ομοβθη ὉΥ Ρ]δίο, οὐ ὑμΐ οι, 88 ὁπ ἃ σὁτουπάποσκ, δ ἢ 

ἀπίδσνγουθῃ δἷ8 πδυτδίῖνθ οὗ (86 Ἰαϑὺ βαυΐηρβ πὰ ἀοίηρβ οὗ βοογαῦ 
ὧβ ἃ υἱδὶῦ βαρροθοὰ ἰο 86 ραϊᾷ ὈῪ Ῥμϑᾶο ὑο Ἐφιθογαύθβ" δὲ ῬΒΪ: 
ἼΠθ οοπνεγβαίίοη οὗ ὑμοβα ἔτίθηάβ, ὑυμῖου 18 ἱπίτοδυοίοσγ ἕο ἐ 

ὩΔΣΤΔΙ͂ΥΟ, Βίδμαβ ἴπ [86 Βδῃὴθ τοϊδίϊοπ δγεϊβιί δ! ἐο ἐ86 τῶι 
Ῥοχίϊοῃ οὗ {μ6 Τίδίοριιθ 88 ὑπ ἔγαπιθνοσκ ὑ0 8 ῥἱοίατο οὐ ἱ 
Ῥοάαϑίδὶ ὑο 8 βίδίι, ψίνίπρ {86 οἴἶοοῦ οὗ ῥγοϊβοῦίοπ διὰ τεϊϊθξ, 
Ὅπ|Ὸ]1 88 [86 πιθ]]ονσηοββ οἵ ἑοηθ τοι 8 ἐμ ἔγαϊύ οὗ ἀϊδίαποο. 

ΤῊ ΡΪδθδ ὑγβθτθ ὅ}:8 ΣΈ ΒΘΆΓΒΑ] 18 Ἰοοδ!ἰϑθὰ 18 ὁπ Ῥούμ Ῥ ιγβίοα 
δικὶ Εἰβίοσί δ ΠΥ ταπι Δ ΓΑ Ὁ]6. Τὸ τγὰβ δἰ ὑπιδύθα ἐπ [86 ΡΡΘγ ψδ]]ον 

186 Αβοριιβ, δβρονθ βίἽγοι, ἴῃ 8 ΒΟ]]ΟΥ οὐ 586}1 διποτρ [μ6 πιουηίδ' 

αὖ {86 ταθοξάπρ οἵ ἔμ ἴμγθθ δά ὐαθθηὺ οοιηίτῖεβ--- Αὐροῖῖβ, Ατοδὰ 
δηὰ Βογοπία. ὙΒΟΌΡΙ 186 ῬΗΪ αβίδη Ἐ υδ]]ον 18. δὖ ἃ μοῖρμὺ οὗ 8 

4. ὙΒουρΙ ῬΙαίο Βαβ ποῖ βίνοπ δ} Ῥατέϊουϊατα οἰβονβαγο τοβατὰ: 
ἙοΒοοταίοθ, ἔμοτο 8 τιὸ τϑαβοῖὶ ἐο ἀουιδὲ ἐμαὶ ἐμ ῬγΕΒαβΌγθαα οὗ ἐδιδὲ στιὰ 
18 ταξοττοὰ ἔο, τῇ ἰδ δροῖκαπι οὔ ὉῪ Ῥίοβαποα μετ. (ὙΠ. 46), 88 μανυΐπρ ὃν 
8 Ἀδᾶτασ οὗ ἐμ6 Τατοπέπο Ῥγέβαβοσθδηβ, ῬΒΠοῖδαρ δυὰ Ἐυσγίαβ. ΤᾺ 
τοπάοτοᾶ το θα Ὁ]6 Ὁ ἐδ ὙΑΥ ἐπ μοι ἘοΒθογαίοθ ἀχρσθβϑθβ Ἀἰτηβεὶῦ 
102 Α,, 88 γι δατη αν ὙΠῈΩ ΡΠΟΒΟΡΆΥ ; ἀπιὰ ἘΥ ἐμο βέαὐοταθηέ ραΐ ἰηΐο 
ταοιίῃ ἴα 88 Ὁ, τ ΕΘΝ ἰδ ἐτι ἕδνοασ οὗ Εἰ δοίτιρ ἃ Ργέβαβογοαπ. [ἐΐβ ργοῦ 
μαὲ Ἠο τᾶβ 8 πρίδγο οὔ Μαδβτια Οτεθοῖα, δπιὰ βίπαρ!ν 6 βοίξϊασ δὲ ῬΆΝαβ, 
ῬΆΠΟΙδυΒ ττᾶϑ αὐ ὙμΘΡΘα; να ἔμιοτο ἐβ 8 ἀἰ βιουϊεν ἴτι ἰἀεπεἠῥγίηρ Βέτα πὶ 
ἔμ ΖΣοσγέανι Ἐοβοοταίοβ, στβο, βοοοτάϊπρ ὑο Οἴοατο (6 ΕἸπ, Ὑ. 29), τῖϑ8 δτῶς 
ὅδο ῬΣεΒαβοτοαπε τμο ἐπδυθπορᾶ ἐδιο ταϊπιὰ οἵ ΡΙαίο ἀυτίπρ Ἀΐδ υἱεῖ ἐο 16]. 
Ἡ᾿οάττιον τνἈῖο ας τταδ οοτίαΐτ!ν ππάοτίαίκοη Ἰοτιβ δίξοσ ἐμ ροτίοὰ πββα Ἐὸ 
ἀταίοβ ἴ8 αἸοδὰγ Ἰοοαίοὰ ἰπ ῬΗ]έαΒ. 

Ἔ ὙΒο πιαπῖο ῬΆΜέυΒ ἰ8 ΒΘΏΘΣΑ ΠΥ δαρροδοὰ ἐο δ οοπειοσέοὰ πίξα Φὰ, 
αιπὰ ὑο ἰῃἀϊοαίο μγέέψ. ΙῈ δὰ ἀπυπαθταξίαη οἵ γατέου ἰδιώματα πόλει 



174 ΝΟΤΕΗ͂. 

ἴοοὺ δον {6 ἰϑυϑὶ οὗ ὑῃ6 868, 1Ὁὺ ΓΟΒΘΠ 168 ἰΠ6 β'βϑύ δον οἵ 

Ναηθα (βαθύπεδος Νεμέα, Ῥιπὰ, Νοπι. 1Π|. 18) ἴῃ [118 ἀθ6ρ 
ΒΘΟΙΒοη δμοηρ ὑμ6 Ατοδάϊδη 8118, ΒΟ Υἶ80 δρουπαᾶ τὖ ἴο ὑμ6 
δοΐσηῦ οὗ ἔγροσῃ 4000 ἰο ὅ000 ἔδοῦ, υῃ ον ἡ ΏΟ86 “ΠΟΙ ΟΣ]4] Βηδάον᾽ 

(ἀσκέοιΦ Φλιοῦντος ὑπ᾽ ὠγνηίοις ὄρεσιν, ῬΡιπᾶ. Νειη. ΙΓ. 45) 86 !σἢ 

ΑἸΒΟΟΏΣΒΘ 18 ΒΌΡΡοδοαά ἰο Ὀθ0 μο]4. Τῃ 18 οσμϊοῦ Ῥηγαῖοαὶ ἔδδῦτιγοβ, 

8Πα ἴῃ ΒΟΙῚΘ Σοϑρθοίβ ἱῃ ἰὑ8 ΠΥΘΓΑΓΥ ἰβίουυ, ΡΉ]ὰΒ τὰν 6 οΔ]]6α, 

ἴον 108 ροοίϊο βϑοϊυβίοη, [ῃ6 ΟὙΔθΊ6Γ οὗ ΟἼΘΘΟΘ. 

ἩοΣΩΘΓΡ ΚΠΗΟΥ͂ΣΒ 1 ΒΙΤΉΡΙΥ 88 “ὕπο Ἰονοὶν Ατίμυτοδ᾽ (ΤΠ, Π. δ71). 
Τὴ {Π6 ιἰδίοσϊο ρουϊοα 1 15 ΥΘΙΔΔΓΚΔΌΪΘ ἴον ἐΐ8 δάβογθηοθ ἴο ϑϑρατίδ 

ΡΟ] οΑΠ]γ, δηα Θβρθοΐδ!]ν ἴοῦ {86 Θοηποοίΐοη τ ἢ 1Ὁ μ88 τὶ] [86 
Ῥγυβαροόγοδῃ ῬΆΣΟΒΟΡΩγ. Νοῦ ΟἿΪΥ γγᾶϑ 10 νἱ᾽ϑίθα ὉγΥ ὑμ6 στοδῦ 

ῬΥΓΒΑΡΌΓΑΒ ἰτηβο} ἢ, ΤῸ ψγᾶ8, ΤΏΟΓΘΟΥΘΙ, δα] ἃ ἰο Ὀ6 ἃ ΡἈ]]αβϑῖδη ὉΥ 

οχίσγδοίϊοι ; Ὀαὺ 1ὑ τῦᾶϑ [86 Ρ]806, δοοοταϊηρ ἰο Οἷς. Ταδο. Υ. 8 (Ὀΐορ. 
Ἰμλοτῖ, Ῥτοοῖ. 12, 8808, ἰῦ νγὰβ δὺ ὑ86 Ὡοὶρῃ ουτίπσ ΘΙΟΥΟΏ), ὙΠ ΟΓΘ 

Ῥγυβαρογαὰβ βγϑὺ αὐὐογοα {80 ᾿πηρογίδηῦ ψογὰ ἡΏ ἢ τ δυο δὴ 6γὰ ἴῃ 
086 ἰδίου οὗ ΤὨουρηῦ, οΔ]]ηρ ΕΪΤηΒ61, ποῦ ἃ “δὴ οὗ συ] βάοχα, 

Ῥαὺ ἃ ᾿ΒΘΆΓΟΒΘΙ δἰΐον τὶβάομηι’---ἃ Ῥλιοθδορῆογ. ΤἸΏΘΓΟ 18 Θοηβί ἀ6Γ8 0]6 
τουμά, ὑμογοΐοσθ, ἴοσ βιρροβίηρ ὑμαὺ Ῥ]αῖο δ ἃ. δοιρ] πη ΐαυν 
ῬΌΓΡΟΒΘ 1π δϑβοοϊδιϊησ τὰ ὑπ Ῥυυβδροόγοδη τηϑιλοσῖθϑ οὗ ὕ86 ἴονγη 

οὗ ῬΒ]ῖυΒ, ἃ ἀἰδοοῦγβο ὙΒΙΟΩ ὈΘΑΓΒ ἀθορ]ν δῃὰ ἀγανγϑ ἰδυροὶν οἡ {86 

ἀοοίχ!ηθ8 οὗ ὑμ6 ῬγΒΑρΌΓοδπ ῬΒΙ]ΟΒΟρΡΗν. ἢ 

ΤῊΘ ρτοῦρ ἴῃ ὑπ6 ῬΣΒοη δου βοοταῦοβ αἰ ν 1168 1086} Ἰηΐο ὕνο 

ΒΘΟΙΟΒΒ, ὕ6 ΑὐμΘμΐδη ἃπα που- Αὐμοπίδη (οἱ ἐπιχώροι πα οἱ ξένοι). 
ΒΥ {Π0 β881Π|6 ἰΔῸΓ οὗὁἨ ῬδΙΒΠΟΗΥ ὑμαῦ ἔογραᾶθ ἴῃ ἰῃ6 Ὀγαπια ΤΏΟΥΘ 

ΟΣ βίδ 198 οὗ ὑσοάδυοίζοιι ἱῃ γασίουβ οἱἐ198, ῬΆ]1ῸΒ 18 βα14 ὅο Ὅθασ [86 Ῥάὶτὰ ἴπ 
ψη0. (ΑἰΒομεϑυβ, 1. 27 Ὁ)... 

4 Ατοοηρ [Π6 ΣΏΟΙΘ Ῥχοιηϊηθηΐ ῬΥ ΒΑΘ ΌΣΘΔΙ ἱτιβθποοδ οἡ το Ῥθδραο 
ΤΩΔΥῪ ὯΘ τη ]οσιϑᾶ {8680 : 19, {86 ἱηροτίαπἪ ρᾶτύ δβϑιρτιϑᾶ ἰο [π9 ὑτψοὸ ΤΆΘΡΔα 
Ἰη ο ]Ἱοο ΟΣ, Εἰσαητοΐδθ δηὰ Οορθβ, στο δα οηϊογοᾶ (ῃ9 ἰδθδοβῖηρ οὗ [89 
Ῥγέδδροσθασ. ῬΆΣΟΙΔῸΒ ; 29, {π6 ἱπηροχΐδιιοθ αἰΐδομῃϑὰ ἰο ἔμθ ἀοοίσηθβ οὗ 
ῬΆΣοΙαυΒ (61 Ὁ., οὗ 112 Ο,, 5.)}; 89, 86 τϑίθσθμποοθ ἰο ἔμο ἀοοίσῃθ οὗ 
Μοίοσρθγοβοβίβ (81 Ἐἰ., οἴο.), δῃὰ ἴο (μ6 ἀοοίχϊπο οὗ [δ 300] 88 ἃ ΗΔΣΤΉΟΣΥ 
(86 Ὠ.) ; 45, [89 βρϑουϊδίζομβ οὰ [86 παίυσθ οὗ ΝΟΙΆΌΘΙΒ, ἃ8 δυταηρθα 1ἢ ὕνο 
ΤΑΌΓΟΔΙΥ τορο] Πρ ΒΟΣ168 (θυθη ἀπ οὐδ, 104 οἴο.). Τὺ 18 ὕταθ ἐμαὺ μι 79 18 πὸ 
ΒΟΣΎ116 ΔἀἤθτθηοΘ ἴο [δ 6 ῬγηΟἾ}168 οὗ [818 ΒΌΒΟΟΙ, ἀπ οπθ οὗ ἴμ0 ῬγἐΑρΌσοδιι 
ἀοοίτ 968 18. δοίιδ]ν σοξυϑᾶ, ἀπ βθοντη ἰο Ὀ6 ἀοέοοϊνο---νἹΖ., ὑμβαὺ ἴλ 9 δου] 

8 ἃ Ηδττοουγ---ποῦ ὅο τηϑη μου ΟἾΝΟΣ αἰνουβοθηοοθ ἔτοσὰ (δ0 ῬυὑΔρΌΤΘδΔα 

βίαπααγα (οὗ, 96 Εἰ. π., ἀπὰ 108 Ἐ“. τ..). Ῥυίδαροσθδηίθσα, ΒΟΥΘΥΘΣ, τγ88 [86 
ΟἾΪΥ Ῥσϑ- ΡΙδίοῃϊο βυβίοῃ οὗ ἐπουρδύ, μαυΐηρ ἃ οἰδίτα ὕο (86 πδιηθ οὗ ῬΆ1ο- 
ΒΟΡὮΥ, ἰδαύ ῥτοίθβϑϑοα ἴο ἀθαὶ 1 [86 κυθ]θοὺ οὗ ἃ Εαΐατο δίαίο ; δηά, οα δῖ 
δοοουῃῦ, οου]ᾶ πού ἴδ1] ὕο οχοσί ἃ ἀθϑρ ἱπθαθποθ οα Ῥ]δίομβση. 



ΝΌΤΕΒ. 

ΒΡΘΔΚΟΙΒ δὲ 8 {{π|6 ὑμδὴ ἔῆγθθ, 8}1 186 τϑϑὺ 8.6 πιιΐθθ Ἔχθθρ 
ΤΆγοο Ιπίρηοσαῦοτθ.---ϑοοταῦοβ 88 Ῥχοίδροηϊβε, νι ἢ ΝΒ τατηΐδε 
Οὐθο8 88 Ῥρυϊοταροηΐδὶ δηὰ Τυϊίαροηϊδι. ὙΤῈῈ6 [Ο]ονίηρ πὶ 
οὗ ὑμ6 1088 Κπουγι τηθιηθοῖβ οὗ ὑμθ οτοῦρ, 8.Θ διτδηρθᾶ 
ογάδγ ἰῃ πΒΐ ἢ ΤΠΟΥ͂ το δῃυτηογαύθα ὈῪ Ρ]δΐο. 

1 πΑΤΉΈΝΙΑΝ ΒΟΟΒΑΤΙΟΒ. 

Ἀροιχοροιῦβ, οὗ ῬΒΑΙογιπι, ὁπθ οὗ [86 ἀριδάκρυες ἄνδρες, »γβοῖ 
διοϊθηὐ ΡτουθΓῸ ργοποιποθὰ ὑο 6 ἀγαθοί, '8 πιθτηο το αὶ 
ἔτοπι μΐβ ἱπβίϊηοννθ ἀπά οἱ] 1 Κ6 θη μαβίαβπι ἔον βοα. 
τ ΟΝ βμονσθὰ 186} ἴῃ Βυγβίβ οὗἨ ἔθαγβ δῃὰ Ἰδπιθηδίϊοηβ 8 

ἄδαι (117 Ὁ... Βδποθ μ ντβ βυγπδπηθὰ ὁ μανικός (( 
118 1)..), ἀῃὰ μ6 ἴβ ὑμπβ βροκοῃ οἵ ὈῪ Χοπορβοπ,. 
8 28, ᾿Απολλόδωρον, ἐπιθυμητὴς μὲν ἰσχυρῶς αὐτοῦ (Σωκρά 
ἄλλως δ᾽ εὐήθης. Ιπ 180 Μοπιογδθία (11, 11, 
Βοοταῦοβ οουρ]68 Ηἷπι τλθ ΑἸ ἰβίμθηθα (Ὁ 0 νγα8 8130 
Ῥιγεθυ8) 88. 8ἃ ἔγρθ οὗ ἀονοίθάμοεβι ΤΏΘΓΟ ἴ8 ΠῸ ἱπὴ 
ἐπιρτο ΘΔ ὈΙ ΠΕ ἴῃ 86 βύουυ ὑο]ὰ ὉῪ ΑΕ δα (γαγ. Ηϊβέ, 1 

αἵ. Ῥίορ. ΙΑ. 1. 86), ἐμαὶ, τρβιθῃ Ηΐβ τιδβέαγ ὑγδϑ ἴῃ οοπῆποι 
186 πδιτη-μοατίθα ΑΡο!]οάοττιβ Ὀτουρῦ ὑο ἐμ ῥγίβοῃ ἃ 
τοῦθ, ἐο 86 τγοστὶ ΕΥ̓ Ἀἶπι ἴπ ΡΙδοθ οὗ ἐ86 τρύβων ἰῃ Ηἷε 
Βιοῦγβ, ἃ ἐσ δαῦο οὗ αἰδεοίίοι ἐμιαὺ βοογαίαββ 18 βαϊα ὅο βανϑ ἀθοὶ 

ΟἾΠΤΟ, 8 ΤΘΆΩΥ δηᾶ σγαττα- Ββοατίοὰ Αὐμοπίδῃ οἰθίζοτι, τῖμο 8 
ἴπ οἰοθεδβὺ οοῃπθοίΐοπ Ὑἱ ἢ βοοταίεβ, Ηθ νγῶ8 ΒρΌβῃ ς 
Βοογαίεβ αὖ μΐ8 Ττίδὶ (Αρο]. 88 1).) 88 ὁπ οὗ ἐμ: βᾶπιδ ἃρῸ 
ἔτοτα [86 βαῖηθ Ποιηπβ᾿" (ΑἸορθοῦ) ; διὰ, δἰ ψορείμθσ, μ6 ἧι 
ἔποπα ΜῊ ΔΡΡΓΌΒΘΟΒΕΒ ΠΊΟΓΘ ὨΘΑΙΥ͂ ὑμ8Π ΔΗΥ͂ Οὗμο ἕο 

Ἰοοϊίηρ οὗ 8 Ὀγοίμιοσ. [π {86 ἀϊδίορτιο ὑο σμῖοι ΡΙδίο 
Ἰμβοσίθοά Ηἷ8 πᾶπηθ, Οτἱδο ϑῃάθανουσβ ἐὸ ἱπάυοθ βοόγαιε 
υὶλ ἐμθ ῥτίβοῃ, ἱπίογτνϊηρ εἰπὶ ἐμδὺ Ὧθ [88 βεσιγοὰ 
δοαυΐεβοθποθ οὗ ἐῃ6 βΆ016γ. [π ὑμ8 Ῥμδθάο, 6 8 τϑργοϑι 
88 ἰπύογοδίϊηρ, ΗἰΤηΒ61} δἰ τα ἸΥΪῪ ἴῃ ΘΥΘΓΥ τηδύθο οοηποοίοα. 

686 ῬΘΙΒΟΠΔ] οοτηξοτὺ οὗ βοοταῦθϑ (68 [).), τϑοαῖνεβ ἴπ ῥσὶ 
Βΐ8 Ἰαϑὺ ἐπβυτστιούϊοσιβ τορδγάϊηρ Ηΐ8 ἔδταῖγ (116 Β.) ; πᾶ, βὲ 
ἄσοοϑ 189 Ιαϑὺ οῇῆοο οὗ 8 ἔτ θπά, δῃᾷ οἰ θεβ Ηἷβ θγθβ δὺ ἀθδίῃ (1 
ἨΪβ δὐὐδομπιθηῦ ὑο ϑοογαίθβ, {Κθ ἐμαὺ οὗ Αροϊ]]οάοστιβ, 'β τα; 
ἐπβιποίάγο, Ῥαὶπρ' πιοτθ ἔοσ ἐμ Μδη ὕμδῃ ἕο ἐμε ῬΒΊ]οβορ 

" ΤῊΘ Ποχοιβ ΟΣ ῬΑτΙβῃ οἵ βοοταίθβ '8 τῃεπΊ 8 Ὁ] 88 Βαυΐηρ 
{μδὺ αἱβο οὐ Αὐἰδίϊάϑβ. 
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δι ϑϑοοσαῖθθ τ] θθ Εἷτο ΟΟΟΔΕΙΟΏΔΙΥ οἡ ὑμ6 ῃδινοίο δηᾶ 

ἘΠΡὮΣ]ΟΒΟΡΉΪς πδίαγο οὗ Ηἷβ βοώοῃβ (11 Β., ἢ.). (ΒΒ βϑοῃδ, 
δοοοζάϊηρ ἴο Ὠΐίορ. [Δ4. 11. 12], τεῦ ΟἸορυ]5, ΗΥΙΩΟβΘΏ68, 
Ἐρίρσοτοθ, δηὰ Οἰοδέρρυβ, 81} οὗ ποῖ ὨΔΙ)6Θ ΔΡΡΘΑΓ Π6ΣῸ, Ὀυΐ 

ἴῃ ΒΌΘΟΝ ἃ ὙΑΥ, ἰμδὺ Ὁ 18 ονἹάθηΐ Ρὶδίο δομβίἀοσα Οὐ οῦυϊας 

ΔΙομο ἴο Ὀ6 010 βοῃ οὗ Οτιΐο. 800. δὖ ὑ86 Τιῖδὶ (ΑΡροὶ]. 88 ἢ. 
ΟΥ Οθα]ὰ8 δοῆθ 19 τηθη ομθα 89 ργοβοδὺ ψι ΟΥΐο. [πὰ 
Επῖδγαάρῃ. 806 1)., τηοηύζοῃ 18 τηδἄθ οὗ ἃ ψοησεῦ 800 ἤδη 

Οὐ οῦα]αβ, θαὺῦ ἢ6 ὨΔΡΡΘΏΒ ποῦ ἴο Ὀ6 Βροοϊδοα ὈΥ͂ ΠδᾶΠη6. 
ΟΕΙΤΟΒΟΙ ΒΒ, ἃ δοὴ οὗ Οὐἴο, τγἶῶο βρτγοθ ΙΏΟΤΘ πῃ ὑμ6 δοογαι!α 

ττοϑίϊβο8 οὗ ΧϑηορΒοη ὕμδη 1η ὑμο8ο οὗ ΡΙαίο. Ἠδ 18 ἃ οἰϊοῖ 
ἱη ου]ϑοῦϊου ἰη 86 ΟὈην σὰ δα (ΕἸ ΘΟΠΟΙ οα8, 88 Ἧ͵6]11 85 1ἢ 

πο ΜοιοΓΔΌ1118, οὗ ΧοΠΟρΡΒΟΏ. 

ἩΞΕΜΟΘΕΝΕΒ, ργορΔΌΪγ 86 βοὴ οὗ ΗΙΡΡοπί σι, δηα Ὀγοῦμοσ οὗ [89 

γον (4118, Χοπορ οι τηθηύϊοηβ (Δἴομι. ΤΥ. 8, 4) ἐμαί, 
ΔΙΌΟΥ 8 γούαγῃ ἔτομι Α818, 86 ἀοσῖγθα ἔγτοπη ΗΠ ΟρβΘ 68 ΤΠ ΔΗΥ͂ 
1η ογοβύϊηρ Ραγ οΌ] ΔΒ οὗὐ {86 ἀθδίῃ οὗ ϑοογαῖθβι ἴἷῃ (δ 
Οταΐν 8 οὗ ΡῬΙ]αῖο 6 18 ἃ ομϊοῖ βρϑᾶκοσ, δὰ ἱπ ὑμαὺ ἀϊδίορστθ 
(886 Β.}, ΟΧΡΓ65868 ὨΪΠΊ8617 ΤοΙβαη  ΒΤΟΡΊΟΔΙγ, ἔστοα τ Βοὰ 1 
18. ΒΌΡΡΟΒΟα ὑπδὺῦ, δἰ ΠοΟῸρΡ ἃ Τθ. Ὁ οὗ ἃ Βοῦβθ ὑμδὺ νγὰϑ 

ῬΓΟΨΘΟΡΌΙΔΙ ΤῸΓΡ 18 Ὑγϑα! ἢ, 6 τηῦδὲ ἤν Ὀδθα ἃ νόθος, ΟΓΥ 

1Π]ορ ἰπιαύθ βοπ ; 0 Ἠ6 18 τοργδβοηθα 88 ἴῃ βσγαϊ θηθϑα οἰγουτα- 

βίδποοϑ (θη. Μϑηι. 11, 10, 8). 

ἘΡΙΘΈΝΕΒ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὕΠ6 88Π|6 88 ὕῃ8 80η οὗ Απύρβοηῃ οὗ ΟΡ 1518. 
Η8 ἴαῦμοῦ 18 τη θη] θα 88 ῥγοϑθηῦ αὖ ὑ86 ΤΥδὶ (ΑΡο]. 88 Ε).). 
ΕΡ᾿ζϑηθ8 βΒθθῖηβ ἴο μᾶῦθ Ὀθθῃ ἃ 810 Κ})Ὺ βυπἀοπῦ, πα 18 [89 

Βι ]θοῦ οὗ δῃ οχμογίδιυϊοη Ὁ. ϑοογαῦθβ (Χθη. Μοπ. 171. 12, 2) 

ἴο ἴδκθ ἴο φιυτωπαβϑίϊο ΘΧΟ ΓΟ 868, 

ΞΕ ΒΟΒΙΝΈΒ, ομθ οὗ ἴμο τηοϑὺ ἱπύδγοθιίπρ δη ᾿τηρογίδηῦ τηϑη 618 οὗ 
86 οογαῦϊο στοῦρ. Ηθ τγχὰβ ὈΟΤΏ ἴῃ ΒΌΙΌ]6 ΟἰΓΟυΤηβίδῃμ 68, 
ὅθ 80ῃ οὗ οπ6 Π γϑαπΐδϑ, γἢ0, δΙοὴρ ταῦ Ὠἷδ δὐπαϊουϑ Βοῃ, 

ἦς ΜᾺ8 ῥγοβθηῦ δὺ {86 Τιῖδὶ (Αρ0]. 88 Ε.). ὙἜθα Β6 αἰϊδομοᾶ 
ἰτη861 [ὁ δοογδίθθ, ὕ6 βύουυ 18 (014 ὑμαῦ 6 ὑδυ οδεοτοα 

ΒΪΠΊΒ617 ἴο 18 ποΐϊο8 : “1 δἃΠὶ ῬΟΟΣ, δηα μᾶνθ ποίμϊηρ 6186 δ 
ΤΩ αἰβροβαὶ, Ὀαὺ 1 ρίνθ γοῦ τηγβοὶἑ ἡ (ίορ. 1.8. 11. 84). 
ἈΔΟΒῖποβ φ σοί ϑοογαῦ!ο ἀἸδίοριιθβ, Ὀὰῦ ποπθ οὗ ὕποτι ἢ85 Ὀθθῃ 
ῬΓοϑοσνοα, (ΤΟΒ6 ΒΟ ὉΘΔΡ Ηἷ8. Πδ8ηι6---Εγγχὶαβ, Ασομ, 

86 “ Οὐποογηΐπρ Ὑ᾽γῦα ᾿--ταγθ ΠΘΏΘΓΑΙΥ δατητοα ἴο ὃ6 ϑρυτί- 
ου8.) Αποϊθηῦ δαϊμου 168 βροδῖ οὗ 86 ΦΕἸΒοίμθδη ὑγοδίϊβοθ. 
88 ΠΊΟΙΘ Κη ἰο ὑπῃ6 ΣΧοπορμοπίπο ἤδη ἴο {μὸ Ρ]αἰοηΐο : οοθ 
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Τόν (Πίορ. 1.8. 11. ὅδ) σου Ρ]65 ΠΕ ὐβομέποϑ ἴῃ 086 886 Ὀγοδίῃ 
τὶ Χοπορ οι 

ΑΝΤΙΒΤΉΒΝΕΒ, ὕΠ6 Γαΐαγα Του πον οὗ ὑμ6 Ογηϊο βοοῖ, γγὰϑ ἐμ βοὴ οἱ 

Δμθβίμθηθ8, ὈῪ ἃ ΤΆγδοῖδπ τηοῦμοσ, ἔσοτα οι, ρουϑΡ8, ἢ6 
ἀαννθα βϑοηῖθ οὗ [86 δυϑύίοε!ν ἢ 18 ὈΪοοά. Ηδθ νγὰβ οὐἹρίηδ!ν 

ἃ ΡΌΡΗ οὗ ἀοτρίδϑ, Ὀὰὺ Ὀθοᾶμηθ δὴ διαάθηὺ δθταῖγον οὗ ϑοογαῦθϑ, 
ΒΟΙΘΎδῦ 1κὸ ΔΡΟΙ]οάογαβ, δι μπορῇ τὶ τηοζο οὗ τηϊπα δμᾶ 

ἸΩΔΗ]ΙΉΘΑ͂Β, ΔΩ 15 5814 ὅο ᾶνο ὑγανϑ ]6 ἃ Ρ ἴτγοτῃ {160 ῬΙΓθΘΒ, 
40 5498 ἀδγ (Πῖορ.᾿ [μᾶ. ΥἹ. 2), ἴο ἢθᾶν ϑοογαῦθϑ αἰβοοῦγ- 
βίηρ, ΑΥ̓ΟΡ ΪΒ τηδϑῦθι β ἀθαΐῃ, ἢ6 ὑδιρηῦ ΡΒΙΠΟΒΟΡΆΥ ἴῃ {86 

δυταηδϑιϊο 86}001] οἵ ΟΥποβαῦροθ. 80 στοαῦ ῥγῖποῖρ]θ τ ΒΟ ἢ 
γᾶ ὕΠ8 ΘΟΥΏΘΥ-ϑύο ὁ ΟὗἨ ἨΪ8 βγβύίθιη, νγὰβ ὑμαὺ οὗ Ἰπάορθηάδῃηοα, 

ἰδὲ νἱγίπθ τὰ 861{-ϑυΠ]οοηῦ, ἃπα ὑμαὺ 10 νγὰϑ σοά-Πκὸ ἴο Βᾶνὸ 

πο ψϑηΐδΒ. ΤῊ ἱπροτΐδηοθ οἵ Απ δύμθηθβ ἴῃ 086 ἰβίοσυ οἱ 
Του γῖθ68 1688 ἴτοη 089 ἱπῆιιθηθθ οὗ [ἷβ8. οὐσῃ βθοί, ὑμ8ῃ 
ἔγροσῃη ὑμδῦ οὗ μ6 Β08 001 ὙΔ1Ο. ΔΓΟΒΘ ̓ οαἵ οὗ 1ὖ, πᾶιρϑν, ἐμ 

αἰβορ πο οὗ 186 ῥοΙο8. 

ΟἼΈΒΙΡΡΟΝΒ 18 ἀοβουροα ἴῃ Επγάθηῃυϑ 278 Α., 88 ἃ γουῃ οὗ {μθ 

αμδ οὗ Ῥεωδηΐδ. [Ι͂ἢ 1 ,γ818 9206 Ὁ., 6 15 τηϑθῃὐϊοποα ᾿ῃ οοη- 

πδούϊοι ΊῈ Ὠ18 ἔτ] οπα δηα ροϊδίϊνο θη σχθηιβ, τι ἢ} ΒΟμὶ ἢθ 

18. ἢ6γθ δοῃ]οϊηθρά. 

ΜΈΝΕΧΕΝΥΒ, ἃ βοὴ οὗ Ὀοιθόρβοι, οὗ ἐμ6 Πομῃϑ οὗ Ρεωδεΐδ. Η18 

ΠΆΠῚΘ 18. δϑβοοϊδίθα πιὰ [6 1πϑρίηδιν ΕἼΠθταὶ Οτγαίδοη ρυΐ 
ἰηΐο ἔμο τοῦ οἵ ϑοογαῦθθ, 1 ἢ ΡΡΘΑΓΒ ἃιαοης ὑμ6 Β]αὐοηῖς 

αἰδίοριιθθ πὰ ον ὑπ6 1016 οὗἨ ΜΘΗΘΧΘΗΏΒ, 

Τποϊυσίηρ ϑοογαΐθβ, θα ΑἰΒΘΉΪΔ 8 ΔΓΘ ΘΗΠΠοΓδὐΘα ἃ8. ργοϑθηῦ. 
ΟΥ̓ΒΘΙΒ ἃ.6 β81ἃ [0 ὅδνθ ὑθθῃ ργοβθηῦ Ὀαὺῦ 8.6 ποὺ πᾶιηθᾶ. ΑἸηοῃρ' 
ὕμι680 ΤΟΙ͂Ο ὈΓΟΌΔΌΪΥ βοιμθ οὗ ὑμοϑθ ὙὙὴΟ ἃ΄6 ὨϑΙηΘα ἃ8 ργοϑθηὺ δὖ 

π ΤῊΘ βα1ὴ0 {έογαίθμγ78 ΜΏΟ, ἴῃ ΑΥΡΟΣ ἔὖτπλθ, αἰξοσιρίοα ἴο ὕγονθ ἃ ἴδυὰᾶ 

Ῥούνθοι Χϑπμόρμοι δᾶ Ῥ]δῖο, τορσθβοπίθα Ῥ]αύο 8ἃ8 δὖ νδυΐδῆοθ 8180 νὴ 
ΑἸ Βομίηθθ. ΤᾺΘ δ]οροὰ ροτουμᾶ οὗἩἨ αἀὐδετοὶ τγὰβ ὑμδὺ ΒΟ τιθθ ὕοοΚ τρόπον 
ἴον Ηῖβ ἰοδοῃΐπρ, ὑμοσοῦν ἀθραχίπρ ἔγοσα (μ0 βοοσαῖο πβᾶρθ; δηᾶ 1ὖ 1ᾳ α18ὸ 
βοϊὰ ἐμαί Ῥ]αΐο χᾶνϑ Οτῦο {80 οχϑαϊὺ οὗἨ [86 ῬσΌροβαὶ σοραχάϊηρ [9 ϑβοδρο οαὐ 
οὗ ῥτίβοι, ἤθε 10 8 ῬΤΟΡΟΣΙΥ ἀπο ἰο ΖΕ ΒΟΒῖποΒ (Ὀίορ. 1.4. 1Π|. 837). ἘΔείδου, 
ἱορθηοθ Τιδοχίλυβ, ἱπ {89 βδὴ9 ρδββαρθ, βίδίθϑθ, ἴπ Ῥσοοῦ οἵ ἐδ δ]Ἱορϑᾶ 

Ὀδα ἔδεϊπρ, (μαὲ Ῥ]αο ταθη 98 ΒΟΛΙΠΘΒ ΟἿΪΥ ἴπ (86 Ῥμδθᾶο δπᾶ [δο 
ΔΡοΐοσγ. Τὸ {π|8 18. ἃ ΒΔΙῺΡΙ9 οὗ [9 ΣΘΆΒΟΏΒ βΘΠΘΙΑΙΥ, ΠΟΥ το οὗ 11{{10 
γαϊυθ; ἔοσ, ὈῪ ῬδυΥ οὗ τϑδϑοπῖῃρ, Β]αΐο σψουἹα ὈθΘ ἔοαπα ἰο μᾶνθ δᾷ ἃ Ῥοὺῦ 
οΡΙπίοῃ. οὗ Ηἰσηβο, 88. Β6 Ἰὐσοάποθθ Ἀ8 οὐσει ὩΔΙῚΘ 7υδύ [ἢ 0 Βδτὴθ πυτηθοΣ οὗ 
ἄγαοϑ.--ἔυϊοθ---ἶσι 411 ΠΪ8 ΟΣΚΒ. ΣΘΠΟΡΒΟΙ, ΒΙΠΡΌΪΑΥΪΥ Θμουρ ἢ, ἀοοθ ποῖ 
ταϑα οι Ζ ὐΒΟΒΙΤ 68 δὖ 81]. 

9.Α 
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μ6 Τυῖδὶ (Αρο]. 88 1), 800} 88 Ααἀϊπηδηύαϑ, Ὀγούμοῦ οἱ Ρ]αΐο, 
Δὐδιαϊοάογαβ, Ὀγοίμασ οἵ ΑΡρο]]οάογιβϑ, δὰ (}ιθγθογαΐθθ, Ὀγούμου οὗ 

ΟἸσθρΒοη (Χο. Μοηι. 11. 8, οοτηραγοα σι} ΑΡΟ]. 21 Β.). 
ΤΏγοΘ δα ποπῦ ΟΟΥΔΙΟ ὨΔΙΏΘΒ ἃΓΘ δβθηῦ ἴσοῃι ὑΠ6 8066 : 

ΟΗΞΒΕΡΗΟΝ, ΧΕΝΟΡΗΟΝ, δηᾶ Ριάτο. ΤῈ6 ἴΌσοΡ, 0 84 86 

ΒΟΠΟῸΡ οὗ Ὀοΐηρ' ἰηὐἰτοαυοοα πὶ ὕπΠ6 “ΝυΡοδ᾽ ἴῃ ὑπθ σαρϑοῖν οὗ 

“ ΒΟΠΟΒΙΏΔΠ᾽ ΟΥ ὥδῃομο Ῥδηζα ἴο ὑμ δοογαῖθδθ οὗ ὑμαῦ ρὶδυ, σου]α 

ΒΟΔΓΟΘΙΥ Πᾶν ὈΘΘῊ ραββοα ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ 8116 η66, δα ἢ ὈΘΘῺ Αἰϊγθ: 8δηά 80- 

ΘΟΥΔΙΠΡῚΥ γγὸ σζαῦμοῦ ἴγοιη ΑΡο]. 21 Α. ὑμαῦ ΒΘ δα αἀ164 ῥγϑνίουβ ἴὸ 

[86 ΤΥ]. 

ΧΟΠΟΡΒΟΣ ψγὰ8 ποὺ γοῦ γοῦαγπϑα ἔγσοια {πὸ Ογὐτοΐδη οσχραοαϊ οι. 

Τὴ ὑπ βρτίηρ οὗ Β.Ο. 899, νὸ πα ἢϊπὶ θηρσαροα 1π ὑγαμβέοστίπρ ὑΠ6 

Ογτοΐδη Οὕθοῖκα ἴο {π6 σομημηδηᾷ οὗ ΤῊ γΟΩ ἴῃ Αϑ18, δηᾶ, δΘοηβ6- 
απθηῦ]ν, ἢ6 σου] ποὺ πᾶν Ὀ6θἢ ρῥγοβϑηΐ δἰΐμορ δὖ ὑπ6 ΤΊ]Δ] ΟΥ δὖ ὑ1Π6 

Ῥοδῦ οὗ δοογαῖθθ. ΜΌΧΘΟΥΘΥ, ἢ6 ΒΑΥΆ 1Ὁ γ885 ἴτοιη ΗΓ ΟρΘΠ 65 ὑμδῦ 

Ὧδ ἀογνοα νι δὺ ἸΠ]οστηδύϊοι ἢθΘ ΡΟΒΒ6Β86α γορδγαϊηο {86 ἰαϑὺ ἀδγ5 οἵ 

δοογαίοα (Μϑ. ΤΥ. 8, 4. Αὐἰδοηθυβ (ΧΙ. ὅ04) Ὀ]διοα Ῥ]αῦο ἴὸὺ" 

μἿ8. β']θῆοθ σταρδγάϊηρ [ἢ 6 παπὶθ οἱ Χϑῃορμοπ ἰπ [Π6 ῬΥΒΟΏ-Β06Π6, 

διηα ᾿τηρυΐοβ ὑΠ 6 ΟἸΙΒΒΊΟη ὕο 1οϑίουθυ. 10 ἼὝΟΙΘ Ὑ611 1 ΟΔΙΌΤΠΩΥ 

ΘΙΟ ΔΙΝΔΥΒ ΟΔΡΑΌΪΘ οὗ 88 ΘΑΒΥῪ τοζυϊαυοη. 

ΑΒ ἴογ Ρ]αΐο Εἰτηβο]ῖ, ΑΙ ΒΟΌΡ ἢΘ γγὰβ ργοϑοηῦ δὖ ὑπὸ ΤΎ18] διά 

ἴοοῖκ ἃ Ῥεοιηϊπθηῦ ρα οὐ ὑμαῦ ΟΟΘΟΔΒΙΟΗ, 1 18 ΓΘΙΠΔΥΚΚΔΌΪΟ ὑμαῦ Ἠ6 15 

ποῦ ῥγοϑϑηΐ ἰπ ὑΠ6 ῥγίβοη, {Π6 810 πθϑ8 ψμ]οἢ ἀοίαηοα Ὠΐτη Ὀοΐηρ; 

ἀουθΌ]688 ἃ ΒΟ ΚΉΘΑΒ οὗ ϑοιτον. δ ΤῊΪΒ 18 ὁη6 οὗ [μ6 ὕχψο ρ]δ068 
ἴῃ 8 οὶ [86 δαῦμον ἰπἰγοάμποοθ Ὠἷβ οὐ πϑῖηθ ἴπ ὑμ6 Π᾿ΘΙορΈθ68, 
86 οὔμον Ῥοΐπρ ἴῃ ὑ86 Αροϊορὺ (84 Α.) 

Π.--ΝΟΝ. ΑΤΉΕΝΙΑΝ ΞΟΟΒΑΤΊΟΝ. 

ΤῊΘ βίσδηροιβ αὖ Αὐμθη8,7 ΏΟΒ6. ὩδΠ68 ἃΓ6 ΟἹ ὑπθ ϑοογαίις 
ΤΟ]], ἀγθ ὑ88 ξο]οσσίησ. ΕἸγϑὺ, [86 τ θαγϑοῦ οὗ ὑμ6 ΤὈἱδΙοραθ, 

“ Κοι 88 (86 ἱπίοσρσοίαθίοι. ραΐ ἀροῦ [μ6 βἰδίοσιοπύ (Πλάτων ἦσθέ- 
νει) Ὄγ ῬΙυΐίασοι. (Δῆοσ. 449 Ἐ.), το ταϑηύϊομβ ἡ Πλάτωνος ἐπὶ Σωκράτει 
τελευτήσαντι λύπη 88 ἃ ΤΑΘΙΠΟΓΆΌ]6 ἰδύοτίο ρυϊθῖ. 8.00 1η (89 Ὀορίπηῖτρ οὗ 
16 Τίμπιδοαβ, 89 υππαηηθᾶ δυάϊοσυ ὙἘΟ 18 βία θα ἰο ὯΘ δρβουΐ, ἀθίαϊπθα ὉῪ 
ἀσθένεια, ᾿Δ8 ῬΘ6Π Βυθροοίθα ἕο 6 ποιιθ οὗμοσς ἔβαῃ Ῥ]αῦο Ἀΐτηβο] ἢ, 

ἐ ῬΟΥΒΔΡΒ ΠΟΥΈΘΓΟ ΤΊΟΤΘ μδη ἴῃ [89 ὈΓΙΒΟΣ ΒΟΘῊΘ 068 ΑἰΠΘΠ8 ΔΡΡΘΑΣ 
ποτ οὐ ἈΘΣ Δρρϑιδίϊοι 88 Ἑλλάδος παίδευσις (Ἰ πο. 11. 41), οΣ ἡ κοινὴ 
ἑστία τῆς  λλάδος (Οτδο. ἴπ ΖΕ] ΐδη, αν. Ηϑέ. ΤΥ. 6), ποῦ ομ]ν “ παίϊνϑ ἰο 
ἴαταουθ τἱΐβ,᾿ Ὀαΐξ 4180 “ λοδρίξαδθ. ΤῊΘ Ῥγϑθθῆοθ οὗ ἐπιδημοῦντες ἕένοι 
5... 16 ΤΘΙΛΔΙ ΚΒ 88 ἃ ῬΘΟΌΪ] ΣΙ ἐθαΐασθ οὐ ΑἰΠοπΐδη βοοϊοίυ : Αοἱβ ΧΥ͂ΙΙ. 21. 

ΟἿ. αἷἰϑὸο Ηϑυτηδηπ᾿Β Οἴθβοῖ. ἄον Ρ]αΐομ, ῬΏΪ]]οΒ. ΒΚ. 1. ἡ. 18. 
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ῬΗΖΙ͂ΡΟ, ἃ παίϊνο οὗ ΕἾ 8, οὗ ποῦ]6 Ὀϊγὺῃ, δηᾶ 8814 ἴο ᾶνθ δᾶ ἃ 

τοιηδηὐο Ὠϊϑύουυ. ΤῈ6 ἔογίπηθ οὗ 8 τηδᾶθ Ηΐτα ἃ ὈΥΒΟΠΘΓ 

δηα Ὀγουρμῦ εἴτα ἰο ΑΙΠΘΏΒ 88 ἃ βἰανεῖ, ψβθγο ἢ6 δα ὑΠ6 ρσοοᾶ 
ζογύαπθ ὕο αἰΐγαοῦ ὑμθ αὐϊοῃύϊοη οὗ ϑοογδίοβ, το, αϊηρ βίγσιοκ 

Ὁν {86 Ὀθϑυΐν οἱ 18 ρϑύβοῃ, ἱπαπιιοθα οη6 οὗ ΠΪ8 υἱοῦ ον ΕΓ Θ 618 

ἴο Ρυσοῦδ86 8πα ΠΠΡογαὺθ μη. ΤῈ6 τοϑαὶϊὺ τγᾶβ, ὑμαῦ 6 οἰ πρα 

ὨΪΠ561 ἴο δοοΙαῦθδ, δῃα [89 αὐΐδομπ)θηῦ Βθθὴ8 ἤο ᾶνθ ὈΘΘη 

τηυΐαδὶ (οἴ. 89 Β.). ΤΠ ον δοαυδϊπΐδηςοθ, ΒΟ ΘΟ, ΔΡΡΘΔΙΒ ποῦ 
ἴο ἴᾶνθ Ὀδβθὴ οὗ Ἰοηρ ἀαταύίοη : ἴον, 1 {86 σψγὰγῦ ἴῃ τῇ οἢ ῬΏΘαΟ 

Ὑ88 ὑδίθῃ ὈΓΊΒΟΠΟΣ 18 ὑμαῦ οἵ Β.Ο. 402, [1016 τηοτα ὑμδῃ ἃ 

ΥΟΔΣ ψΟΙ]α γοιηδίη [ῸΓΣ Π18 1 ΘΓ σΟΌΓΕΘ ταῦ δοογαῦθϑ Ὀϑίοσο ὑῃ6 

ἴαϊαΑ] γοὰρ ΒΟ. 8991 ΑΥΟΣ Ὁπ6 ἀθαῦ οὗ δοοταῖοβ, Ρἢδᾶο 

ΔΡΡΘΑΙΒ ὕο Βᾶγα τοϊυγηθα ἴο ἢ18. πδίϊνο ἘΠ]15, δα μοῦ Τουπᾶρα 

ἃ ὈΓΔΠΡῊ ΒΟΒΟΟΙ, ὑθθηοθ οδ] θα ὑῃ6 ἘΠῚΔ., το αἱ ἱπηαύθν 

ΤΩΘΓΡΘΑ 1 ὕΠ6 Εγοίσιδο. [Τὺ 18 βϑαϊα ὑμδὺ Ῥ]αίο ραϊα 8 υἱβϑὶῦ ὕο 

Ῥῃθᾶο δὺ ἘΠῚ5: Ὀπὺ, θ6 [818 85 1 τηᾶγν, ὑπ6 ἴδοὶ οἵ Ρ]αΐο᾽ 5 

Βδνὶηρ δβϑοοϊδίθα 8 πδὴθ ψ]}} 8 Παίοσι οὗ δυο ἢ ψοϊρμῦ 

86 ἱπηρογίδῃοθ, 18 ΘὐἹάθησα ὑδδὺ Ῥμδοάο δα τηδά6 ἃ δυοῦγα! 8 

ἸΤΩΡΓΘΒΒΙΟῚ. ΟἹ Ῥ]αῦο, ἃ5 7761} ἃ5. οἡ [ἷ5 τηδβδῦου ϑοογαῦθϑ. 

Π7ῚΙῚΜΜΙΑΒ ἃπα ΟἜΒΕΒ.: Βοίῃ ἃγ ΤἼ ΘΌΔη8, δηα ἔοστοῦν αἰδοῖ 0168 οὗ 
ῬΒΙοΐδαβ (61 Ὠ).) ; Μγ6γα δοίζνϑ ἴῃ αϑϑιϑύϊηρ Οὐἱῦο ὕο ῥγοοῦσα 086 

Θ80806 οὗ βοογαῦθβ ἔτοπι ρτίϑοη (Οὐο, 45 Β.). [π 89 Α., 86 

ΔΙῸ ΒΡΟΚΘΟΩ οὗ 88 50}}} νεανέσκοι. ΤΏΘΥ ἃτα {ΠῚ 66 στουρθα ἴο- 

φοῦμοῦ ἴῃ ὑπ6 ΜΘΙΔΟΓΔΌΙ]1α 88 θαγηθϑῦ ΘΟΠΥΘΓΒΟΙΒ ] ἢ ϑοογαῦθϑθ 

(Μ μι. 1. 2, 48 : 1Π. 11,17). ΑΙ ΠΙΪ85 18 ΘΥ ἀΘΉΌΥ ἃ ζδνουγιῦθ 

ψΠῸ} Βοογαῦθϑθ [ῸΥ 18 ΒΟ ΒΟΥ δηα ὈΟΙΠ688 1ῃ Βοδιομηρ [ῸΓ 

ὑσαῦ (8ὅ Ο,,, οὗ. Ῥμαν, 242 Β.); δηὰ ΟδΌΘΒ 18 τοργοβθηὐθα 88 

ἘΠ] 185 βα:α ὑπαῦ ΘῈ ἃ Β]8νθ 6 88 ΘΟ }6116α ὑὸ Ζ0]1ΟΥΥ ΟΥ̓] οουγβοβ, Μ Ά]ΟΙ, 

ἔτοτῃ [86 ἔτηθ οὗ Ηΐβ ταϑοίϊῃρ; στ ϑοογαῦθβ, 6 ἀρδπαοηθα, Οσίρϑῃ (6. Οἴ618. 
Ι. 64) ΘΟΌΡΙ6Β [86 πϑιιθ οἵ Ῥῃαο ψἱ ἢ ὑμαῦ οὗἨὨ [ἢ ΙΔΟΣΘ ἔδιπουβ ῬΟΪΘΙΩΟ, 88 

ἨθαΏΘΏ. ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ οὗ ἃ Τ20718] ΘΟΠΔΏρ6 ακίῃ ἕο ΟἸ τἸβύϊδη. ΘΟΠΘΓΒΊΟΏ. 

{ ΤῸ 18 ψουίαγ οὗ ορβογναύϊοι ὑμαὺ [88 παῖὴθ οὗ Ῥμδοᾶο 4068 ποὺ ΟΟΟῸΣ ἰπ 

(80 ΜοΙΟΣΔὈἾ1184, ΧΘΠΌΟΡΒοΙ Βδυϊηρ ῬΡΥΟΌΘΔΌΙΥ αὐἰἱ θα ΑἰΠΘΗΒ [Ὁ 18 Εἰαβύοστι 
Ἐχροαϊίοι Ὀοϑέοσθ Ῥμεθᾶο οϑῖηθ ἕο ΑἴΏΘΗΒ. 

1 ΝΙσασαῖαβ δὰ ΟθΌ68, δΔοοοσάϊηρ ἰο ιορθμθ8 1δοτί, (ΠΠ. 124---ὅ), σχοῦθ 
ἘΒΘΙΏΒΘΙγΟΒ δυμοσβ οὗ ἀϊαϊοριιοθ, Ὀαὺ πο ῖν τὶ ρΒ ᾶνθ ροσβῃθᾶ. ΤῈ ἔδ- 
ΤΩΟΤΙΒ 8116 ροτῖοδὶ ὑσθαίβο οδ]]1οἃ [π6 Πίναξ, οΣ “ΡῬίοΐατο, δπᾶ Ὀϑασίπρ' [16 Ἰϑτηθ 
οὗ Οδθοθβ, 18 οοηϑίοσοα ἰο ὉΘθ οὗ ἃ Ἰαΐοῦ ἀδύθ, 88 οομίδι πο, διμοηρ ΟἾΝΟΣ 

{πΐηρβ, βίοις Του ηο]ορυ (Βγαπ 5 Οἴθβοη. αν, Βὔπι. ῬὮ1]. 171, Ρ. 19).---Τη 

ΡΙαΐάσοι (Μόν. ὅ76 Β.) ὅπ ἱπίογοβίϊπρ, ρἰοἴατο 18 σίνθη οὗὨ Ισητηΐαβ ἴῃ Ὠ18 Ἰα΄ο Σ 

ΥΘΆΙΒ ρα πουῖπρ ἀτουπᾷ Πΐτη αὖ ΤἼΉΘΌΘΒ ἃ ρτοὰρ οὗ ῬΒΠΟΒΟΡΗΪΟ βρίτἰΐβ, ἀπ 

ἀἰδοουχβίπρ, ὑο [Πθτη ΗΪβ. ο] ἃ ΘΧΡΟΙΊΘΠΟΘ, 
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ΤΟΙΔΆΓΣΚΑΌΪΘ ῸΓ Π18. δοιΐθηβδϑ, ἃ8 Ὑ7611 δ Ῥσ  ΠΔΟΙῪ πὶ ΘΥΡΌηρ᾽ 
(77 4.), ἃ οδαγδοῦῖθυ. οὐ δος Οὕὔδθθθ βϑϑῖιβ [0 ῥγάθ δὐτηβο 

(108 6. 
ῬΗΖΡΟΝΡΕΒ, ἃ ΤΉ ΘΌδε, τηϑηὐοηοᾶ 1π δἰ παῖδ ΘΟ) πποίοι λυ ΟΟ 68 

δηὰ ΑΙ μδα8 ἴῃ Χο. Μίοιῃ. 1. 23, 48, Νοίδίπρ οἶβθ 18 Κπόνσῃ 

Ευσμ, οὔθ οὗ {89 πιοϑὲ ποῖδθ]θ το ΓΒ οὗ [26 δοογαῖδο ζτοῦρ, 

δΔηα [86 Ἰουπάογ οὗ [86 Μορασίο ὅὅοῃοοι, πϑιηθα ΓΤΌΪΩ ᾿ἷ6 ἡδύνθ 
Μοραγα. ΤῈ σϑὰὶ τὰ τ Ποἢ ΒΘ ἀνδϊθὰ Ὠἰτηβοὶ οὗ ὑμ6 ἀ18- 

ΟΌΒΒΙΟΩΒ ὙΠῸ} βοογαῖοβ (Τ οροῖ. 148 4.) σᾶνο Ὀἰτύῃ ὑο τοσμδηΐ!ο 
βίοσιοβ (Αυ]. 6611. ΥΙἹ. 10) οὗ δῖβΒ μανίπρ ὁοπ9 ἴο Αὐπθῃ8 
αἰδρυϊθοα ἴῃ ἔοτμδὶθ δὐῦγο, αὖ 8 τὴ τ θη ἱπίογοουγθο τὰ 

ΑἸΒΘΩΔη8Β νγὰβ Του ἀάθη, ππᾶθὺ βϑονογοοῦ ρθη λοθ, ἰὼ 41} 
Μορατῖδπβ. Αἴὔογ [89 ἀθαΐῃ οὗ βοογαίθβ, μθ τοϊυσηθα ἴο Μορᾶγα, 
ὙΠΘΓΘ [6 ΟΡΘὨΘα ἃ δοβοο], δπὰ ἀδνοϊοροα {π6 αἰδϊοος βρίτιῦ 

αἴϊουῦ [Π9 ἸΏΔΏΏΟΣ οὗ [86 ΕἸοαύοθ, Ββδηοα ἢἷᾳ [Ο]ΟΥΤΟΙΒ ΔΙῸ 

ΒΟΙΏΘΟΣ6Β ΟΔ]]οα ᾿Ἐριστικοί ΟΥ ’ ὙΥΓΔΏρ] ΙΒ. 
ΤΈΒΡΒΙΟΝ, 8160 ἃ ΜϑρΆΣ δ, ὙΠΟ 18 β᾽ τα ]Ατ]ν ΘΟ ρΙοα τὴ ΕΠ 0]14 ἴῃ 

ὑμ6 Τηροοἐθἕ. 

ΤΏοβΟ πδιηθὰ ΔΌΟΥΘ ὝΟΓΟ ργοϑθηῦ ἴῃ ὑῃ0 ὈΥΒΟΩ : ὕδ6 10]} οἵ 

Τογοῖρηοσβ οοηΐδὶη8 οὔΒ6᾽ 0 Ὠϑ68 ΘΟΠΒΡΙΟΌΟΌΒ ὈΥ ὑμὶν ΔΌΒΘΠΟΘ. 

ΑΒΙΒΤΊΡΡΟΝ, ὑμ6 ἔδιθοιβ ῬΒΙ]ΟΘΟΡΙΟΣ οὗὐ Ογγθηθ, ουμπαος οὗ {δ 

Οὐτομδῖο δοοῖ, δὰ [Π6 δηϊροάοβ οὗ Απύϊδῦβθηθβ ἴῃ ἐμ6 Θοογαιίο 
βομοο,, Ηδ ΤΥ Ὀδ δβαϊα ἴο βᾶνθ Ὀδθὴ ἱπ ῬΒΠ]ΟΒοραν, τ μαὶ 

ΑἸ  Ὀἱδάο8 Ὁ νγὰβ 1ἴῃ ΡΟ Π1ο8, Οἷονος δηᾶ νογβαῦ]ο, Ὀαὺ τιμουῦ 

3011 ΡΥποῖρ]6, ΤῈΘ ποίϊοο οὗ Εἷπλ ἴπ 086 Ῥμδο40 νγχᾶβ ὑπάογ- 

βίοοα ὈΥ͂ ὑπ0 δποϊδηΐβ (ον. 1.4. Π|. 6ὅ ; 1Π|. 86) 88 8 ἀϊτοοῦ 

ΟΘΏΒΕΤΟ ΟἹ ἴθ ρατὺ οἱ ΡΙαῖο, ποτὰ ὑΠ6Υ σΟΠΒΙἀογρα 88 1ηἰθηά- 

ἴηῦ ὕο ΘΟΠΥ͂ΘΥ ὕμθ ἱπηργοβϑίοῃ, ὑπαὶ θη 18 Μαϑίος ψγὰ8 ἴῃ 

ΡΥΐβου, Αὐἰβῦρρυϑ δα ρῸΠ6 ΟὨ ἃ ρμ]θδϑυγο-ροαῦ δχοῦγβίοη [0 

ΖΈσιοδ. ᾿ (Οἷ. Ατιβύορι, γοβρ. 122, διὰ Αὐμποηθ. ΧΙ]. δὅ44 Ὁ., 
διέτριβε δ᾽ ὁ ᾿Αρίστιππος τὰ πολλὰ ἐν Αἰγένη τρυφῶν; 8180 

ΧΙΠ. ὅδ8 Ἐἰ., ᾿Αρίστιππος δὲ κατ᾽ ἔτος συνδιημέρενεν αὐτῇ 

(Λαΐδι) ἐν Αἰγίνη. ΟἿ. Ἰοταοίταβ 46 Ἐ]οουύδοπο ὁ. 288.) 

“ ἸῺ βκοίοι οὗ ΑἹ θιδάο8 δἀδρίπρ Ηἰτηβ61} ἴο οἰσουταβίϑποοβ {π6 ταοϑῦ 
γασὶϑα (Οὐστι. ΝΘΡΟΒ, υἱῦ. 416. 11) 18 ἃ Θοτρϑῃῖοι ῥἱούαγο ἕο ΗΣδΟΘ᾽ Β ροχίσαϊδ 
οὗ Αὐἱβθρρυθ : “ Οτλπὶβ Αὐἱδάρρυτι ἀθουλύ ΟΟΪοΣ οἱ βίδξιιβ οὖ σϑϑ.᾽ (Βοσ. ἘΡ. 

Ι, 17,28.) 
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ΟἸΒΟΜΒΈΟΤσΒ. ΟἱὨ ὑ818 δοτηρδηΐοῃ οἵ Αὐβορρυβ πού πρ' 18. 6οΓ- 
αν Κηοόνη. [Ὁ 18 ἢοὺ ΡγΌΡΘ ΥΘ " ὑμαὺ ὑ} 185 τῦᾶβ [86 οο]οὈγαϊθα 

Αταργδοϊοῦ οὗ ὑμπαῦ παπιθ, ὑπ Ναγοϊββαβ οἵ ῬΒΣ]ΟΒΟΡΗΥ, 80, οἢ 

ΤΟ ηρ (80 ῬΏ 5αο, 15 βδιἃ 0 ᾶνα Ὀθθὴ 80 σμαιτηθὰ ὙΠ {}16 

Ῥγοβρθοῦ 1ὖ Ορθπρα ὑρ οὗ 8 ζυθαγο 11ἴ6, ὑμᾶῦ 6 {πγϑῖν Ὠἰτηβο] 

ἰηΐο {116 808 1π ΟΥΘΡ ΒΟΟΠΕΡ ὕο τθ8}186 ὑ86 Ῥγοσηϊβοα ΠΑΡΡ 888. 

Οὐομραγο {86 Ερίρτδια οὗ ΟΔΙΠΣτηδομτια, ἢ. 24 : ΟΥἱά, 1018 496 : 
8180, ΜΙ͂οὴ Ῥαγ. Τοϑὺ, ΠῚ. 478. Το Εδύμουβ Τσοδβί ΒΔ ΠΥ 

ΔΙΙπ46 ἴο 818 τοπιδηςὶο ὑγδα θη, ατορ. ΝάΖ., περὶ ἀρετῆς, 1, 680 : 

Απρπβέϊπο, 46 Οἷν. Ἀεὶ, 1. 32, 

ΤΏΘΒΟ δὺο ὑμθ τηοϑῦ ἱπίογοβυϊηρ ἀπα ὑγαβύνοσ ΠΥ ῬΑΓΓΙΘΌΪΑΓΒ 

τορδγαϊηρ {6 Θοογαίδοβ οἢ ὅπ τῸ}} οὗὐ {80 Ῥηδᾶο, σπατοβυ ΟΠ ΔΌΪ 
[86 πηοϑῦ τηϑ ογ  Ὁ]6 σα μοσίηρ οὗ [ηὐ8]]θοῦ ον Ὑιυμοϑβοα ὈΥ ὑδθ 

πψουϊᾶ, ὙΠϑΒοΣ ἴῃ δποϊθηῦ ΟΣ τηοάθγῃ ὑΐηθθ. ΤῊΘ πυμηῦογ οἵ ἰπίο]- 

Ἰοοῖπδὶ βρὶτῖῖβ 0 ὍΘ αὐ] ΟΚοηΘα, Ὀγ {Π6 1Ἰηῇποηοθ οὗ ϑοογαῦθδ, ἴὸ 

ὈΘΟΟΙΏΘ, 1 ἃ οογύδιη ΤΩΘΆΘΈΓΟ, [1{ε- σΊν]ηρ ΟΘὨῦΓΟΒ ΘΘΟἢ [0 8. ΒΤ ΙΑ 

οἴγοῖο, 15 που Θχδιρὶθ οὐ δαἀϑαυδίθ ΔΡρσγόδο; ἴο 8ὴ ϑχδτηρ]9 ἱπ 

ἐὴ6 Εἰβύοσυ οὗ πιθῃ. τοῦ, στθαὺ 88 ψὰϑ ὑμ6 1ηΗπ6 06. ῬΓΟΟΘΘΪηρ 
ἤῸπι ϑοογαΐθϑθ, 1 γγχ8 ποῖ ἃ σοη το Πρ ΟΥ πηϊγίησ ᾿ἰπῆμποηοθ: δᾶ 

Β6η06, Αἰ Βουσ ἢ Τηϑὴν δία Ὀθρθη ἴο 1Ὸ]] ἰηΐο ᾿ἰρεῦ τϑοοϊνϑα ἔγοπὰ 
᾿τη, [86 παύαγαὶ! σα τ αρα] ἔοσοθ οδγτί θα τϑὴν οὗ ὑδοῖι ᾿ηΐο οτταῦϊα 

δηα σ]άοὶν αἰνογρίηρ ρδίμ8.} 

Τη {18 ροϊηὺ οὗ νἱοῦν 1ὖ 15 ἱπηρογίδηῦ [0 ΟὔΒοσνθ ὑμ8 οσίγδογαϊ- 

ΠΔΙῪ ΟἸΟΓΒΙΓ οἵ τοβα], Ὀοΐὴ ἴῃ ὑδποὺβ 8δηα 1π ΡΘΓΒΟΠΔ] οΟμδγδοῦογ, 

ΔΙΩΟΩΩ ὑ886 [ΓὉ]ΟΎΤΟΙΒ οὗ οοταῦθβ. ὙΥΪΒ ῬΟΓΏΔΡΒ 9η6 Θχοθρίοα, 

686}} οὗ ὑπ Βθοιλθᾶα ἴο 866 ΟὨΪΚ οἠδ 5146 οὗ ὑ8ῃ6 ομδγϑοῦοσ οἵ ὑῃ6ὶν 

ὈΟΙΟΣ ΤΌΔΟΙΟΣ, δηἃ (ῃ6 γοϑ]ῦ τγῶβ ἃ ὨΠΩΌΟΣ οὗ ομθ-81Δ6ἀ---δηὰ 

Ἐμογοίοσθ [4186--- ἀνθ ορχαθηίβ οὗ 86 ϑοσγαίϊο βρί τἰῦ, 
ΤΊο ομδγδοῦονς οἱ ϑοογαΐθβ 18, ἐμογοίοσο, ἰπ [6 ροπογδίζοη ἱπηγηθ- 

αἰαύοϊν βυσοοοράϊηρ' 15 ἀθδίδ, ὈΣΌΚΘΙ ἋΡ ᾿ἰπίο ἔγαρτηθηξβ 1π [ἢ 6 ΒΟ Π00]8 
Ῥτγοίοββδίηρ ἴο Ὀ6 ϑοογαῖλο, Ασηοηρ ὑπο “αἰβ) οοῦδ τοι τα, ΑἸ ϑΌΠΘΏΘΒ 
οἤο86 ουὖ, 85. 18 ρογίϊοη, ὑμδὺ βίσοηρ ἀοδῖγο οἵ ἱπαθροηάθηοοθ, πο ἢ 

ἀοο πο ὑπο ΟἸ τ ηρ8 οὗ ΑΡρο]οάογιβ, δμὰ που] γθβοϊνθ οἢ Ὀαϊῖηρ 

Ξ ὙΝ1Θ]δπα᾿ Β ἐθοσΥ οὗ Ἰἀοπ δοδίζουι (6 ΑὐἹβῦρρ, Τωϑδίοχ δ8) ἰδ ἱπαθηϊοιβ : Φ 
ἐμδὺ 10 τγαβ (19 βδσὺθ ΟἸθοσητοίῃβ (μα΄ οοτησαῖ θα ϑυϊοϊὰθ, τΟ 18 σορσοδοϑηίθα 
88 αὐβοιΐ ἔσοσα [86 ὑσίϑοι βοθῃθ, θὰ ὑμαὺ ἐδ6 ἔστιθ οαυδθ οὗ ἴδο ἔβί8] δοὺ τγὰϑ 

ΤΟΙΏΟΣΒΘ δὖ 818 ἀθβοσίϊομ οὗ βυο ἢ} 8 Μδϑίθσ 88 9 ἔουπα ἔδο ῬΒιεθᾶο ἰο Ῥουσίδυ. 
ἱὑ “ῬΙυσα βϑθοσα οϑϑοιῦ (ϑοοσαίθϑ) ἀἐδϑοηξέομέίηι ῬὮΣΟΒορβοσιτη." ΟἿο. 

Τυθο. Υ. 4. “ (βοοχδίποοσΌση) Δ1108 δ]1πἃ ΔΡΡσθθηάοχαῖ.᾽ 1ἀ. 46 Οχαΐ. {Π]. 1. 
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Ὀαΐογα 18 δχϑουίίοη, ᾿ἢ ΟἿΪΥῪ ἴο βᾶνα ἰχσουθὶο ἴο ὑΠ6 ττοπιθη δὔοσ ἢ15 

ἄσϑδι. Ὑ͵μαῦ τγγαβ ἴῃ βοογαῦθϑ ἃ ΒΟΙ ΘΗ δὲ βίυγαν 5 ρΠ1οἱτν, ὈΘΟΔΙΩΘ 

ἴῃ ΑἸ ΒΟ ΘηΘ5 δυβίου ἐγ, δηα ὑῃ6 σοϑὰϊῦ τὰ ΟΥμπϊοῖθη. Ομ [86 

οὐδοῦ μδηᾶ, Αὐιβιρρυβ τγὰϑ αὐϊταοίθα τηδίην ὉῪ ἐπ βατλθ ἰηδοροπᾶ- 

ΘΠ00 88 5ῃονίηρ {8611 ἴπ υμηοῦῦ δηᾶ δοπδοπιηιῖο, ὙΠΟ οογαῦο 
οΒαγδοίοσίβυϊιο, θη οϑιτὶοα ἴο δὴ οχίγοιηθ, δῃὰ ποὶ Ὀδδηοοὰ ὌΓΥ 

ΔΩΥ͂ ΑἸΔ]}1{168 οἵ ἃ ϑβουΐίουβϑ Κὶπᾶ, ἀοροηθγαίθα ἴῃ ἷ8 μαπᾶβ ᾿ηΐο ἃ 

ΟΆΓΟΪ688 ροσυγδηζϑιη ΚΟ 88 ΟΥΤΘΏ Δ᾽ Οἴτῃ, 
ΤῊ δαπιϊταϊίοη οὗ ΕΟ] ἃ ττὰϑ ἀγανση ΤΙ ἶγ ἴο ἴΠ6 ϑοοΓΔ [10 

αἸδθοῖίοβ 88 δὰ ΔΥΟ]ΟΥΥ ἀραϊπϑὺ Ῥγούθηϑίοι, δῃά ὑδθῆοθ τοϑυϊρά 
ὑμ6 ἤογτηδύϊοῃ οὗ ἃ βΒοῇοοὶ ὨΟΤΘ ΤΟΙΩΔΓΚΑΌΪΟ ἴοῦ ἀοϑίγαοσεϊνο ὑμδη 

οοηδύίσιος γε ἰθπμάθηοῖθθ. Οἡ ὑπμ6 οὔμοὺ μδηᾶ, Χϑῃόρῆοη πᾶ 

ΤΕ ΒΟΒΙποΒ Το τηονοᾶ ὈΥ ὑῃ9 ΟΡ ΓΟΡΓᾺ] Β6η860 οὗ ἴΠ6 Ιη8ῃ, 

δηά ἴῃ {Π6Ὶ. Πδη645 βοογαῦθβθ ὈθΟΟ68 8 Βῃγονγα δηα ὕτᾶνο (ἸΒΟΟΌΥΒΟΓ, 

Ὀαὺ τπηοῖ Οὗ ἃ ΤΙΠΟΓΆ]1Β6Γ ὑμΔὴ ἃ ῬΕΙ]ΟΒΟΡΒΘΓ. 

ΟἾἿΪΥ οπα οὗ 18 [Ο]]ΟΥΤΟΙΒ Βθοῖὴβ ἴο ἤδνα δα {Π6 ΘΟ ργεβθηβῖνθ 
ῬΟΥ͂ΤΟΙ δ΄ οὔθ ἴο 866 δηᾷ ἰο 861Ζ6 811 86 οἱθιηθηΐβ οἵ ΗΪ8 Μαϑίθι β 

Πδύυσο : πα, 1 ἐπμ6 “ ἀἰδ)οθοῦδ το τα ἃγα ἴουπὰ δηγΠογ ἴῃ 

Ἰἰνίηρ απΐοι, ἰδ 8 ομἶν ἴῃ 086 ἀϊαϊορτιθβ οἱ Ῥ]αΐο, ψβογὸ ἰδ 18 ἀϊδηου! 
ἴο 88. ὙΒΟΙΒΟΥ ἯἯἕΘ 816 πηοϑὺ ἄστη ἴο δ ταΐγο [86 ΟΙθαν 16] θοῦ πα 

[86 ἰαῦχθ βίιωρὶθ προατὺ οἵ ὑπμ6 Ναβίοι ψὴο 18 Ρουγίγαγοα, ΟΥ̓ δΠ6 

ΔΙ ΛΒ116 ῬΟΥ͂ΤΟΣ οὗ ὑπ6 Ὠ1Βοῖ}]9 Ο Ῥουσίγαυβ, 
ΑΒ δϑοσγάϊηρ 8 τηϑδπβ οὗ ἱπάϊοδύϊησ 60 οχύθηῦ οἵ ὑδθ ϑοογδιϊς 

᾿ηῆπθηοθ, δὐϊθιηρίβ βᾶνα Ὀθθὴ τηϑἄθ ὕο τόκου ὉΡ ὨΌΙΔΟΙΊΟΑΙΠΥ [86 

Β60Π0018 8ηα βγϑύθιηϑ ὑμαὺ γϑαϊαΐθ ἔγομη βοοσαΐθθ 88 ὈΟῸΒ ἴοουβ δηὰ 

σθηΐτο. ἢ" το βοραγαῦθ δϑεϊτηδίθβ οὗ {Π18 Κἰπᾶ γοιηδίῃ ἴο 8 ἔγτοιι 

δΔηθαυλῦγ, ὑπ τοῦθ ἔδιιουβ οὗ πο} ἰα ὑμαὺ οὗ Οἴοοσο (46 Οταῦ. 

1Π|. 16), ψῇο θηυμηθγαῦθθ ὕθῃ ἀἰϑυ ποῦ ναγιοὐϊθθ οἵ βϑοῖβ ἃ8 οἱδϊτηΐηρ' 

αἀοϑοθηῦ ἔτοπὶ ϑοογαῖθθ. ΤῊ ΐθ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 18 ῬΟΙ ΡΒ δὴ ΘΧδρρ ΓΑ ΟΠ, 

88. Β01ὴ6 Οὗ πο βρθοῖὶθβ ψΏΟΒ ἢ6 {μοῦ δηυχτηογαύθβ αἸαἃ ποὺ αἰ ῈΣ 

Τηδύθγι }1ν ἔγοιῃ ϑδο οὗμοσ. ΤῈ6 ΟΥΘΓ ϑηυϊηθογαύϊοι 18 ὑμδὺ ὉΥ 

Ῥίοροηθ8 Του (1. 18, οἵ. 11. 47), το σϑδοῖθ8 [816 Βδ128 ΠΌΤ ΟΣ 

ἘΞΠΤΩ {86 ΟἿΣΙΒ, δδοσιθοὰ ἰο Ὑ γα, ῬΒΣΟΒΟΡΏΥ 18 ΘΙ ΘΛ ΕΥ δὑγ]ϑὰ “ [86 
Οαδέ]θ οὐ πο ΕουΣ Ηοἰτβ, ἐ.6., οὗ [86 ἔουσ Ιϑδάϊηρ; Βοοῖθ (Αοδάθσαϊοθ, Ῥοσιραύοθίοβ, 
Βίοϊοθ, δῃὰ ἘΣ ουσθδ 8), ὙΒΙΟΝ ἃγὸ σορασάθα 8ἃ8 αἰνιαϊηρ (6 1ῃῃουϊδηοθ 

φ᾽  οοἰνοα ἤτοτη ϑβοογαίθθβ.-- -ΤῊΘ τηοϑῦ ἔγοαμθηῦ ἴτλαρθ, ΒουΟνΘΣ, οηρ]ουϑα ἰο 
ΘΧΡΙΘΕΒ {Π0 Βοοσδῖίο ἱΠΗΌΘΠΟΘ, 18 ἐμαύ οὗ “ ΕῸΠΒ ῬΒΙΟΒορΒοσατωαἾ : οἷ, Οἴοοτο, 

Βχυΐ. 8, ἅ9 Οταΐ. 1. 10: 4180 76}1. Ῥαΐοσο. 1. 16, Ο)υϊη1114π,1., 10; 811 οὗ ψ ΘῈ 

ΜητοΙ βθοῖὰδ ἰο αν μαὰ ἴῃ νἱϑνν θη ἢ6 ψγοίθ τορσζάϊπρ βοογαίοθθ, " ΕὙΌσα 
ὙΠ ΠΟΒΘ πηι {ἢ ἰβαιιθα ἕοσί ΜΟΙ που βίσθδσαβ ὑπαὺ ναϊοσοαὰ 411 (ἢ 6 β΄ 0015.᾿ 

(ΡΣ. ἄορ. 1. 2177. 
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([6}) ὈΥ Ἰοδνίηρ οὐ ΠΩΪΠΟΓ ἰτμτηραϊαΐα γάρ θῦϊθϑ, δηἃ 1ηβϑθυυ]ηρ 
ΤοΙηοῦοῦ Ὀαὺ τρογ0 ἱπηρογίδηὐ ἀοβοθμαδηϊθ, ΒῈΟἢ 88 ὕμθ ϑομοοὶβ οὗ 

Ανιβίύοί!θ, Ζθμο, δπὰ ΕἸ ΡΙ συ σιιϑ. 

Τ|6 [Ο]ονηρ ΒοΒθηθ 18 δὴ δἰϊοιωρὺ ὕο ὀχ] ἰδ, ἴῃ ἃ .ἰδθυ- 

1ὰν ἴογτιι, ὕπ0 ᾿Ιοδαϊηρ αἰγουζθηοοβ ἴῃ ὑΠ6 οογαῦϊο σσοῦρ. Ἧ 116 
Ῥ]αἴο, 48 Βανίηρ; δοοορίθα δηᾶ ἀρργϑοϊαίθα 411} ὑμ6 τηδίῃ δἰδιηθηΐβ 

οἱ ϑοογδίίβηῃ, 15. 86 οϑηύχαὶ ἤσυγο διθοηρ ὑμ6 ϑοογαῦξοβ, Ἀπ ϊ8- 

ὑμθῃ68 8πα ΑΥΙΒΌ ΡΒ τοργοϑοηῦ ὕΠ6 ὕγχ72οπι δηὐδρΟὨ θὺ16 οχύγθιμθϑ, ΘΔ ἢ 
δηἀοανουτίηρ ἰο ἀἰϊνί 6 ψιμδὺ ϑοογαίοθβ βαϊα οουἹὰ ποῦ Ὀ6 βενογθα (τὸ 
λυπηρὸν δᾶ τὸ ἡδύ, Ῥμδοά. 60 Β.). Τὺ 15 ουὖῦ οὗὨ ὑμ61} ΘΟΒΟΟ18 ἀρϑῖη 

ὑμαῦ ὑπ6 Ερ᾿ουγσθαῃ δῃᾶ ϑδιοϊς βυϑξϑθιηϑ γϑβϑρϑοῦ νον ἴδ κθ ὑΠ6} ΓΙΒ6, 

Ὑ 16} Ἰαϑὺ, ᾿η ὑΠ6 Βοϊηδη ρογοα, ΔΌΒΟΓ Ὁ 411 ὑμ6 Οὔ6Γ ζογιηβ οὗ ὑπουρηῦ, 

80 ὑπαὶ 8686 ἔνο ἃγτθ ὑμ6 βοοῖϑ στ ]Οἢ δ. Ραμ], ΜΘ [6 σδηηθ ἴο 

νἱβὶὺ ὑπο οἱγ οὗ δοογαῦοδβ, ἐπα 8 ἐπ ροββοββίου οἵ [80 ἄροζα οὗ ΑὐδθηΒ, 

Ῥοβϑίάθ [πὸ Ῥγίϑοῃ οτθ ὑμ6 ῬΠΘάο νγὰ8 ἀἸβοουγβοά. 

ΒΞΟΟΒΑΤΈΝ. ὁ 

" Ϊ " 
ΑἸ ἰθΌ 6168. Ῥιλτο. ΑΥἸΒΕΏΡΡυΒ. 

Ογηΐο. ΧορόρΒοι. ΖἰΒΟ ΪΉΘΒ. Ῥμθᾶο. Ἐπ ]Πά. Ογνομιαΐο 

(Ρναρέίοαϊ.) (Ῥναοξίοαϊ.) ες Ἀέασ. ΑἩρανγίο. 

“ἊΨ ν 

Ἐνεοίγίασ, 

ΑΒΙΒΤΟΤΙΞ. Χοηοογδίθϑ. 

Ρογίραξοίζο. «οαάριιέο. 

ΖΕνο. . ἘΡισσεῦβ. 

Θίοίο, ριον θαΉ. 



ΝΟΤΕ 8. 

ἜΒΟΡ: ἘΥΕΝΤΥΝ : ΡΗΠΠΟΙΑΥΚΞ. 

ἌΒΟΡ. 

ΤΗῈ οἰγουτηβίδηοο ὑμαῦ βοοταῦθβ 15 τοργοβοηθα ἴῃ τ δὺ γγὰ8 ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ 
[86 Εγϑὺ δῃὰ Ἰδδὺ ᾿ογαγν οἴοσὺ οὗ Η18 116, 85. αὐὐδθιαρίϊηρ ὑΠ6 νογβι- 

οδίϊοῃ οὗ βοηθ Ζβορίο [8168 ἀατίπρ 18 ΘΟ βΠομηθηῦ πῃ 6 Γ Βοηΐθη 0 
οὗ ἀρδίῃ, 18 δυ ἀθηῦν ἃ τηδίοσ οὗὁἨ ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΌΪΘ ΒΙση ἤσδηοθο ἴῃ {}6 

ταϊπὰ οὗ ΡΙαίο. ΤᾺ6 οἱ οῦ ροϊπίβ οἵ Ἰαὐθηῦ ἱπίθτεϑὺ οοππθοίϊηρ ΖΕΒορ 
ὙΠῸ βοογαῦθβ βθθῖὰ ὕο Ὧθ {86 ΤΟ] ας. 

ΤῊ δροϊοχαρθ οὗ Ζἴβορ, ἀθα!πρ οὐδ ῬϑρΆ 0116 νήϑάομη σὰ} 
ΒΌΣΟΚΟΒ οὗ γον, σου παίγα!]νγ 6 ΘΟμρθηῖ8] ἴο ὑΠ6. τἸηᾶῃ, ΟΒΟ 

ΡΘΟΌΪ αν ἀο!Πρὺῦ 1Ε σαϑ, ὈὉῪ ἰπ6 ορογαίϊοη οὗ ἷ8 “ΕἸ Ομ 8,᾽ ΟΣ “Ἰορ!οδ] 

νἱοο,᾿ ἰο Βα  ἰϑύοσ ΘΙΤΩΙΑΡ ΒΠΟΟΚΒ οὗ οἰθοίσίο ΒΌρτβθ. ΒΒ 468 

Ὀοΐπρ σοηρθηῖδ) ὑο ὕδα εἰρωνεία ΟΥ' ΘΟΒδτδούου δῦ]. ΒΌΤηΟΟΣ οὗ οογαῦοθθ 
(Χομ. Μϑμπι. 11. 7, 15), γσὸ 8 Υ τϑϑα ν Ὠ6] ον ὑΠδὺ {Πι686 ῥτοάιοίοηϑ 
ὝΟΓΘ ἰπἰογοβίϊησ ὅο ἩΪΤΏ, 88 βανουσίηρ οὗ [11ἴ6 8 ΙΩΔΏΠΘΓΙΗ, δπά ἃ85 

ΘΟΒΌἑ ΠΟΙ. τϑο]οπὺ οὗ ὑ86 ΡΘ0ρ]6. 
Τὸ ὑμιοβ6 11π|κ8 οὗ οοπμηθούϊοῃ τωυδὺ 6 δἀάορα ἐμ6 οἰτοιπηβίαποθ 

{μᾶὺ ὑμ6 ὑσδα!υ]οη8 τορδγαϊηρσ ὑπο ζαῦα οὗ ὕπ6 ἔὈυ] δῦ, Το Ββυοἢ 88 

ἴο βυρροϑὺ ἴο ϑοογαῦθϑ ἴῃ [ἢ6 ὈΥΊΒΟη δὴ ἱτηδρθ οὗ 18 οσσῃ. Ασοοσάϊηρ 
ἴο Ἠογοαοίυϑβ (11. 184), ῦβορ 7611 υμᾶοῦ ὑπ ἀἸβρίθαβασο οὗ {86 
ῬΘΟΡ]ο οὗ ερηϊ, δῃα νγᾶβϑ ἴῃ σοηβθαῦθποο ρΡαὺ ἴο ἀδαῖ. ΤῊΘ βίουυ 

18. οἴῃ ΙΔΟΥΘ ΟἰΤΟΌΙΒ δ ἢ Ὁ14}}7 ὉΥ ΡΙ]αΐάγοι (ἴον. δὅδ7 4.), ἐμδὲ 
ΖΕΒΟΡ γγὰβ βοηῦ ὈΥ ΟἸοθϑὰβ ἴο ὈΘΙΡΕΙ σὰ} 58ουῆοοθβ ἃΠα ΙΩΟΠΘΥ͂ : 
[86 ἴουτηοῦ ἢ6 οἴδετοα, Ὀπὺ {Π|0 ΣΩΟΠΘΥ ᾿6 Καρὺ ΌΔΟΙΚ, Δ] ορίπρ Ὁπδὺ 
ὍΘ ῬΘΟΡῚΘ σοῖο ποῦ ΜΟΣΤΏΥ οὗ {86 Ὀοοη ; ἃ ομᾶγρ οὗ βδουῖ]ερα 
(ἑεροσυλία) ΜΒ δἀνδῃηοθᾶ, δηὰ ἢ ψὰβ ὑβσγονγῃ ἔγοτη {86 το 
Ἡγδιηροῖα πα 8ϊδῖη. Ηθποθ 1Ὁ 18 ποῦ ἱπηργοῦδ]6 ὑμπᾶὺ τὸ μᾶγθ 

ἴῃ 86 ἰδ] ο} 8814 ὕο ἴᾶνθ Ῥθθῃ οομηροβοᾶ ὈΥῪ ϑοογαῦθβ 1ῃ ῥυίβοῃ, 
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8 ΦΘΠΌΪΩΘ ἔταρτηθηῦ ἴῃ ΨὨΐοὴ ψγ πᾶν Π6 ΘΙ σορ8. οὗ οογαῦοα, 

186 Ὀαγάθῃ οἵ 1Ὁ Ὀοῖπρ' ἃ Ασηρ ἀραὶ ηϑὺ ροραΪΔν ἡπαρστηαθηὺβ : ἢ 

Αἴσωπὸός ποτ᾽ ἔλεξε Κορίνθιον ἄσεν νέμουσιν, 

μὴ κρίνειν ἀρετὴν χαοδίκῳ σοφίη. 

ΒΟΡ βαϊὰ ὁπ06 ὁπ ἃ {τη ὕο {89 τηθ6η οὗἉὨ [86 οἱέγ οὗ ΟοΥηίῃ: 
θαβασο ποΐ ΝΥ οσίι, 18 γου Ὑ6 Ὑ]1860, δἴνοσ (89 τον] εἰ 4 6᾽8 τιοᾶθ. 

Τὸ 18 ψουΐῃν οὗ σοι κ ὑμαὺ {Π6 Τϑηποῦ ἴὰ ΒΟ ὑπὸ ΖΕ βορὶς 

1Δ 0165 ΔΓ6 ΒροΚθὴ οὗ Ὦν Ρ]αΐο βοϑοὴβ ἴο ἱπάϊοαῖθ ἐπδαὺ {Π6Ὺ πο σο ποῦ 

γοὺ οΟἸ]οοίθα ἴῃ 8. ΠΠΥΘΓΑΤΥ ἴογηῃη, Ὀμὲ σογο 8.1} ἀοροπᾶοπῦ οὐ 

ῬΟΡυΪΑΣ ὑγδαϊθοη, Πκ ὑ86 Ῥορυϊαῦ ῥγονοτῦθ οἵ σῇ ϊοἢ ὑπο ν ὍΕΥΘ 

0 οχρδηδίοθυ. Τ6 δσδιηρῖθο βοὺ Ὁ ϑοογαΐθθ σοιηδίηθᾶ Ἰοηρ 

Ὀηϊπϊξαϊοα, Τὸ νὰβ ποῦ {111 186 Ἰπυροτῖὰ] Ἐοηδα ρεγὶοᾶ μδὺ 
{86 Ζβοριο [Δ 0168 ψογο ὑπσονσῃι ᾿ηἴο τηθίσιοαὶ ἔογμῃ, ὑμ6 ΟΠ Ο Δι ]6 

ψουϑίοη οὗ Βαῦσαϑ, ΒΟ τγὰβ ἀϊβοονογοα δὖὺ Μουπὺ ΑΓΠο8 ἴῃ 1844, 

Ὀοΐπρ ῬΓΟΡΔΒΙΥ ὑπο τὺ 10] οσσηρ ουὖ οὗ 186 βυρροβίοη οὗ οοχζαῖθβ. 

ἘΨΕΝΤΆ, 

Ἁ πδῦνο οὗ Ῥϑῖοβ, γγὰβ ἃ σοφιστής, ΟΥ ῬΓΟΪΟΒΒΙΟΠΔΙ ὑθδοθοῦ οὗ 

γ] βάθη, 88 ὙὍ7611 88 ἃ ροθϑῖ, δπα 18 βϑύϑσαὶ ὕζτη65 τηθηὐοποα ἴῃ Ε]δῖο 

88 88 δοαπδιπἴδποθ οὗ οογαῖθβ. ΤΏ 18 δἰ σαν, Βόσονοσ, ἃ ἰουοῃ 

οὗ ΤΟΥ ἴῃ 86 ΜᾺΡΥ ἴῃ ΜΈΙΟΝ Π6 18 τηθῃ ]οηθά, ᾿ρ]γηρσ ὑμαῦ 6 
Ια] 4 Ηἰπηθ6 1 ὀροα ἴο τ] ἀ1ου]6 ὈΥ 815 ἑδνουταῦ]θ ορίπίοη οὗ δὶ ΟὟΕΆ 

ῬΟΥΘΙΒ. 
Ετοόῖὰ ὕμο Αροΐϊον (20 Β.) γὸ ἰϑᾶγῃ ὑμαὺ μ6 ῥγοΐοδβοᾷἃ ἰοὸ ὑθδοὰ 

ἀρετή, οὐ “ἰτίθθ, ἴος {86 βύτῃ οἵ Εἶν ΜΠ π8θ6. ϑοογταίθβ ἰδπρ!ιοᾶ 
ΒΘΑΙΟΙΥ δὖὺ ὑ86 1ᾶ68, ὑσδηβῆχιηρ Ἀπ ΘῺ ῬΓΟΡΔΌΙΪΥ 800} ἃ αἸ]δΙητηδ 88 

(818: “ΕΥΡΒοΣ γοὰ οὁΔἢ ΟΥ γοὺ οὀδηποῦ οἶνο ὑπὸ Ἰθϑβοὰ γοῦ ΡὈγοΐοϑβ. 

᾿ ΤΕΘ χά] 0ῃ. τ ρσαϊπρ, 616 ῬΘΙΒΟΣΔΙ] ΔΡρϑάσαηοθ οὗ ΖΕΒΟΡ 18 οὗἨ βοῖδθ 

πηροχίδηοθ ἴῃ (818 χσοζασὰ. ὩΒουρἢ ἰδ9 ἐέογαγν ονϊάθποο---ἰδαῦ Ὧ6 “γα 

σομδίἀοσϑᾶ ἴο 6 ἀοέοχτωθά.---ἶβ οὗ 1861 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὅο Ὧθ τϑ]θᾶ οἱ, τοὲ, ἐδῖζϑη 
ἴῃ οοπηθοίίοι τ [86 ονιάθηοϑ ἔγοτη δομζρέωγα τϑταδῖστβ (ΥἹΒοοπίὶ, Τοοπορτ. 
ατ. 1. 160), Ὀο]οπρήηρ ἴὸ ἃ Ῥοσίοα θη Οὐτϑοῖὶς ατ τγὰϑ βὰ}}} πὶροόσουβ, 10 18 
ἀοβοσυϊης οὗ τοῦτο αὐίθμθίοῃ ἔμδ Ὁ ὯΔ8 τϑοοϊνοᾶ, ΑἸ μουρ ποῖ ρῬοβιἴνϑὶν 
ἀοίοχτηοα, [89 ῬΘυΒΟΠΔ] ΔΡΡΘΆΣΆΠΟΘ οὗ ϑοογαίθβ ψαϑ, ἱπ σνϑυΐουβ σοϑρθοίθ, 

ΒΒ οἰσμ αν αὐαλεύ ἰο Βυρροϑῦ ἃ ΣΟΒΘΣ Ό]ΔΠῸΘ ἴο 516 πὴ8 (Οὐοχιγὶν. 221 1).), δπὰ 
10 18 ποῦ ἱταρτοθ 419 ἐμπδὺ ἱῃ (818 τομασα 4180 βοογαῦθθ γγὰβ Ὀσγοίμοσ ἴο ἔλθ ὙΥ Τὺ, 
οὗ βοτὰ Ὁ ψὰ8 Βαϊ, 1π ὑθστὴβ ΘΑΌΔΙΥ ΔΡΡΙ0Δ016 ἰο ἔμο ϑβοοσαΐΐο Βυπιοῦτσ, 

“παίζων ἐν σποαυδῆ πείθει ἐχεφρονέειν (Απίδ. ῬΊδη. ΓΥ͂. 882). 

28Β 
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Τῇ γοὺ οδῃ, {86 ΡΔΥ 18 πυΐβαγα]ο : 1 γοὺ οδηποῦ, γοὰ 8.6 Οὐδ πη 

ΤΩΟΒΘΥ͂ ΟἹ 74180 ργϑύθῃησαβ. Α5 ϑοογαῦββ τ] ]Π6α τα ὁπ ἢΪ8 Ῥγοΐθβϑϑι οῃ 

88 ἃ σοφιστής, 80 ΠΟΥ͂ Ἠ6 ὈΓΟξοΒΒΘα ὕο Θηΐοῦ [86 1188 ἀραϊηϑῦ Πΐτα ἃ8 ἃ 

Ῥοθί, 88 11 ὑμ6 οοσαραίίοη οὗ Ενοηυ8 νγγα8 ΔΟΌΌΙΥ ἴῃ ἀδηροῦ. βουηθ ἔγαρ- 

τηοηΐβ οὗ Εσοηυβ δανα οὐ ἀούγη ἴο υ8 (ΒΓΕ Β Πγτῖοὶ ατϑο1), ἔγοση 

ΜΈΣ 1Ὁ ἀρΡθαγΒ ὑμδὲ ἢ6 γγαϑ ὁη6 οὗὨ {86 ἰαϑῦ οὗ {μ8 ο]α Ἐ]ορίδο ὅοΠ00], 

τ ΓΑ ἰδ ηρ᾽ δἰ [06 ταϑπηοῦ οἵ ΤἼορπΐβ, δῦ ἃ πη θη 086 ΤΠ γτῖοδὶ 

ΞοΠ00], 88 ἃ 016, νγὰβ ἀπ πα] ηρ ᾿πίο ἔθθΌ]ΘΏ 688 1π 086 ῥγθϑθηοθ οὗ 

186 γΟΌΠΡΟΘΣ δῃηα ΤηοΓῸ ΥἹΡΌΓΟΙΙΒ ᾿ὈΙγδΙηδίϊΟ. 

ΡΗΠΤΟΙΑΌΚ. 

ΤΊ8 ΠΆΤΩΘ 18 086 Θὲ ΘΟὨΒΙ ΘΓ ]6 ̓ προσίδηοθ ἴῃ ὕμο ἰβύοτϊοδὶ 

Ῥγορτοββ οὗ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΙΥ͂, ᾿ΠαΒη 0} ἃ8 1Ὁ ΒΟΓΨ6Β 88 ὕπ6 Θοπηθοιηρ' ΠῈΚ 

Ὀούτοομ Ῥυιδρογθδηΐβιω δᾶ Ρ]δἰοηΐδια. Ηθ 18 ζϑῃθΡΆ Υ Ὀο]ϊονοά 

ἴο μᾶγο Ὀθθη ἃ παίϊνο οὗ Ταγθηΐυμι, δμα ἴο αν Πουτβηῃθα τσ] 

186 σρπίασν ΒΟ. 500---400 ; διᾷ ἰΒ βίαἰοα ἴο μᾶνὸ Ὀθθῃ [86 ἤγϑὺ ὕο 

ῬΌΡΙΒΏ, ἴῃ ἃ ΠΙ ΘΓΑΤΎ ἴοστω, ὑμ6 ὑβδοιϊηρθ οὐ Ῥυύμαροταθ. ϑοπηθ 

{16 Ῥοΐογο ὑμ6 ἀθαῦ οὗ ϑιοογαίθα, ΡΏΠ]οΪδυβ Ἰον ΤύαΙΥ δπα βου θα 

ἴῃ ΤΏ οΒ,᾿ ογ 6 δα ΑΙΤΩΠΪΔ8 ἀπ Οὐδ 68. δηοηρ [18 δια] 8. 

ΤῊΘ τοίθγθπμοοβ ἰο ῬΒΙ]ΟΪδυΒ ἴπὰ (86 Ῥηθαο ἀὸ ποῦ ᾿ΠΡΙῪ ὑμδι 

βοογαῦθβ δᾶ 866 οὐ τοδ [Π6 ὑγοαῦϊβα ὈΥ Ῥἢ]]ΟΪδὰβ : δ Κηον]θαρθ 

οὗ δἷ8. ῬΥΪΠΟΙΡ 68 18 βαϊᾷ ἰο ἤᾶνθ ΘΟΙη6 ὑο οογαῦθβ ὈΥ ᾿ΘΆΓΒΑΥ (ἐξ 
ἀκοῆς, 61 12.) Τχο τθΆβϑοῃ8 ΤΔΔῪ ὈΘ6 55] πη θα ἴον {}18----1 5, ὑμαῦ ΔῺΥ 

ὩΔΟΓΘ αἰτοοῦ 81 υ8ῖ0π, διπουηύηρ' ἴο αποίαίϊοη, ψυυ]ὰ Βᾶνθ Ὀθθῃ 
Ἰησοηδιβύθηῦ τιν ὑ8ῃ6 ΟΠδγδοῦου οὗ δοογαῖθθ, γῆ ψὰϑ Μ6]1] Κηονη 

ἴο ὯΘ 8 ΘΟΏΨΘΙΒΘΙ γταῦμον ὑμδὴ ἃ τϑϑᾶϑγ : 25, (ῃαὺ Ῥ]αῦο Εἰ πη861} 18 Ρ6- 

Ἰονθα ὅο αν οὐδ θᾶ 8 ΘΟΡΥ οὗ ὕμθ ῬΒΊ]οΟΙαῖς ὑγοαῦϊδο ομ]ν ἴῃ ὑπὸ 

ΘΟΌΓ86 οὗ Ηἷβ ΘἸΟ1Π1Δῃ ἸΟΌΤΠΘΥ, ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ δύο ὑμδῃ {Π6 ἀδίθ οὗ [90 

οὐϑηῦβ τοοογα θα ἴῃ ἴπ6 Ῥἢδοάο. 

ΤῺῸ παῖὴθ οὗ ῬἈΣ]οΪδυβ 18 οὗ ᾿ηὐογθαῦ ἴῃ Δ ΠΟΙ Ὸ τορίοη οἵ 

ῬΒΙΟΒΟΡΩγ. Τὺ 18 Κπονῃ ὑμὺ δὴ δηοϊϑηΐ βϑύγδν Τοἔθγθημοθ 0 ἢΪ8 

ΒΡΘΟΌΪΔΙΙΟΏΒ 1 ΔΘΙΤΟΠΟΙΩΥ ΘηΘΟυταρΘα ΟὈΡΟγμΐοαΒ ὕο ἄθνοὶορθ δπά 
ΔΡΡΙΥ ὑμ6 Ἀθ]]οοϑηύγῖο ὑΠΘΟΥΥ οὗ ὑμ6 ῬΙΔΏΘΙΔΙΥ τοῦ ο8.} 

Ὁ ΤῊΘ οδρὶΐα] οὗ Βοωοῦδ ψαβ, κὸ ῬΏ]10Β, δὲ ἱτηροχίδηξ οοπίτο οὗ 

Ῥυυβαροσθδηΐβθιη. Τὸ 88 8Π ΘΟΣΪῪ πθΟΪθιιβ οὗ [86 Κιπάτϑα σηγβίθσ!θβ ΟΣ ουρίθβ 
οὗ Ῥιοηνβαβ, δπα ὁΠ6 οὗ [6 θατ]οβὺ οχίδπί ΘΧΡΥΘΒΒΙοαΒ οὗ (86 Ῥυίαρόσθαιι 
ἀοοίσπο οὗὐἨ Μοίθταη ρβυ ΠΟΒῚΒ. ΟΟΟΌΣΒ ἴπ ἃ ἔγαρτηθηΐ οὗ μ6 ΤΉΘΡαη ῬΙπᾶδν 
(Ετάρτα. 98 ΤἈτθη]). 

Τ ΤᾺΘ ρῬαββαρθ οὗἠἨ Οοροστιίουβ 18 88 10]ὁ 8 (06 Εθϑυοαῖ. Ῥχϑΐ. ὑ. ΤΥ.) : 
“Αυδτθ ΠΆΠΟ τα Οροσϑτα Βυτηρδὶ, αὖ οταπίυτη ῬἈΪ]ΟΒΟΡΒοστα...... ΠΌΣΟΒ 
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ΝΟΊΤΕ Ο. 

ΡΗΙΠΟΞΟΡΗΥ ΤῊΝ ἨΙΘΗΕΗ͂Τ ΜΌΞΙΟ. 

ΤῊΕΒ ἀοδβουρίΐοη οἱ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΗΥ 88 ὑμ6 “Ηἱρμοδὺ Μυδβὶο᾽ ἘΞ 15. δὴ 

Ἰη που ὕδηοθ ἔγομῃ 86 8600] οὗὐ Ῥγεμδροταβ. ΤμῈ οτἱρίη οἵ {1815 

ΒΥΙΑΌΟΙ]ΊΒη 158 ἰγϑοθαῦϊα ὅο 8 τη] ΟΥ̓Δ ὉΪ6 ῥΥπορ]6 ἢγϑὺ οἰθαυν 

ϑηπποίαιοα Ὁγ ἐμαῦ ῬΆΠΟΒορμον, ὑμαῦ Τιανν, ἀπά Οτάθι, δηά Ῥτοροτ- 

ὉΟΠ. 8Γ6 Σουηα Ὁ ἀο γὴν ὑμ6 διτδηροιηθηΐβ οὗ {16 Ὑ͵οΙ]ά, δηα ὑμαὺ 

[89 ἀἸΒοονοῖυ οἵ [8686 ΒΙἋαθη᾽ ΠΔΡΙΠΟΠἾ68 18 ὑ86 ρτοδὺ ψοῦκ οὗ {86 

ἔτυθ ῬἘΙοβορθου, ΤΏθθ6 το δύϊοημβ ἢ οομπαϊἀογθα ἴο 6 ποῦ ΟὨΪ 

ΟΔΡΔΌΪΘ οὗ ὨΌΙΏΘΓῖΟ8] Οσργθββίοη, Ὀαὺ 4180 ἴο Ὀ6 οοῃϑυιϊαΐοα ἔππάδ- 

τηθηθα!]ῦ Ὁ ἀριθμοί οΟΥ " ΝΠ ΡοΥΒ᾽ ; ὙΒ1Οἢ, ἃ8. Ὀθίπρ ΘΡΔΌΪ6 οὗ 
6 α1688. Θοχ ὈΪΠΑἰΟη8 δηα 111 τ 106 0}ΠΠὺν, ΤΘΓ6 ΘΙΩΡ]ογθα 85 Βυτ 015 

οὗ {86 ἱπβηίίυαἀθ οἵ Ναίατο, δἀαϊθίοι ϑγτη θο ἰβίηρ 086 ῥργόοθϑθ οὗ 

Ῥχοάποίίοη, βυδύταούίοη ὑμαῦ οὗ ὨΘΟΔΥ. 

1π ραϑϑίηρ ἔγοιη ὅΠ86 βΒοῆ001 οὗ Ῥυυμδρογαβ ἰηῦο {Π6 μδηα5 οἵ 

ϑοοταῦοβ δῃᾶ Ρίαϊο, ὑμ15. τηαχίτη, ἁπάἀογθηῦ ἃ Πρ Ὀσὺ ἱπηρογίδηϊ 

τ Ιθθγθση, ᾿παδραίαταβ ΔΏΤΘ Ὁ1]]}08 Ὁπαιδτα ΟΡ᾿ πϑίαβ ϑβϑϑῦ, 81105 9886 τη β 

ΒΡΕΦΟΤΑΆΤΌΤΩΑ τα] αὐλτα 1111 (ἰ.9., τα οσαδίιοὶ σα] ρα 68) Ῥοποσοηῦ.. . .. Α6 
ΤΘΡΟΙῚ αὐυάθτῃ ἀρ ΟἸοθσόηθπι, ΝΙοθίπσα [Η]οϑύασ} ΒΘ ΠΕΪΒ80 ὑθστάχηῃ του οσὶ. 
Ῥοίθα οὖ δρᾶ Ῥ]υΐαγομασα ᾿μνϑηὶ αποβάδση 81108 1π θὰ ξαΐβθθ ΟΡΪΠΊΟΣΙΘ, οα)αΒ 
γοτθα, αὖ 5Β'πῦ οπηπῖθυβ οΟὈνῖδ, ρΡΙδουϊ Ηἷρ δάβουϊθοσθ: οἱ μὲν ἄλλοι μένειν 
τὴν γῆν, Φιλόλαος δὲ Πυθαγόρειος κύκλῳ περιφορεῖσθαι περὶ τὸ 
πῦρ κατὰ κύκλου λόξου ὁμοιοτρόπως ἡλέυ καὶ σελήνη. (ΤᾺΘ αὐοίδιοπ 

ἔτοτη ῬΙαΐασομβ ΟΣ ῬΒ.- ΡἸαἴϑυοι 18 Μοσ. 896 Α.). ΕΎοσα ἐδ18 βίαίοσαθῃΐῦ οὗ 
Θοροσπίουβ 1Ὁ ΔΒ ὈΘΘΩ ΒΑΒΌΙΠΥ ἀτριθᾶ ἰμαὺ 86 ῬὨΙ]Ο]αῖο βυβίθα γγὰ8 ἃ 

φρο] οθ δηδοιραύίοη οὗ {89 ΟΟροσηΐοα. ΤῊΪΒ 18 ᾿ποογτϑοῦ, δἃΒ ἐμ 6 αποξαίοι 

Ἰπαϊοαύοβ ἐμαῦ [86 βὺὰῃ ψὰ8 τορασάϑᾶὰ ὈΥ ῬΆΣΟΙαιθ 88 μανΐπρ ἃ Ὀ]ΔηθίδσΥ 

τοούϊοῃ (οἷ, 97 Ἐ)., πούθ). Τὸ γγὰϑ ΟἹ]Ὺ 1π 80 ΔΓ 88 10 δβουϊ θοὰ ἴο [9 Εδυί ἃ 
τηοίζοῃ ἴπ 8η. οὔ Ιύ, ἐμαὺ {80 ῬὨΙΟΙΑῖο βυβύοσῃ δηὐοϊραΐθα [ἢ 6 ΟΟροστίοδῃ. 

" Οὐρατο ἡ ἀληθινὴ Μοῦσα, ἡ μετὰ λόγων τε καὶ φιλο σ ο- 
φίας, Ῥο]. ΠῚ. δ48 Β.; δμᾶ ἴῃ Τίμπιθουβ Τωοοττιϑ, Ρ. 104, ὦ μωσικᾶς 

ἁηγεμώ ν, φιλοσοφία. Ὑπαὺ ἐμπ18 ταοᾶθ οὗἨ βυσωθο]βίηρ; ῬΆΠΟΒΟΡΕΥ δ: 
ΟΥΡΊΠΔΠ]Υ Ῥγίβαρογθδα, 18. βία εα ΌΥ ϑίχαθο Χ. 468, μουσικὴν ἐκάλεσε 
Ἠλάτων καὶ ἔτι πρότερον οἱ Πυθαγόρειοι τὴν φιλοσοφίαν. 
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το α Ἰοδοη. [ἢ δομίοσμ ἐν τιῦμ ὑμοὶγ οἱ μῖθ8] ὑθηάθηοῖθβ, ὕμ686 

Ἰαβὺ τορδια θα 1 1688 ἔϑο;ι 8ῃ ΘΕ ΤΟΙ 8] ΟΓ τηδέμοιηδίῖοαὶ, δια ἸΠΟΣα 
ἔγοτη ἃ ΤΏΟΣΆ] Κ᾽ Ροϊηῦ οὗ νον, ἰῆδὴ ἀἸα ἐμβὸ Ῥυγδρονθδηβ. ΤῊ] 
ὩΔΙΌΓΑΙΙΥ τοβυ θα ἔγοσῃ ὑμ6 βίζοηρ ροβιϊζου ἰδίῃ Ὁρ ὉΥ δοογαῦοβ 
8ἃ8 ἴυ [16 ΡΥΠΊΔΙῪ ἱπηρογίδποθ οὗ τσ οὐμῖο 8} υἱθεβ, 8 Ροβϑι οὴ 
Μοἢ 0 τα ἴο ἀἄθῃοιηοθ 88 ψαΐῃ, δηἃ ῬγΟΌΔΌΙΥ ἐπ ρὶοῦδ, ΔῺΥ 

Ἰηγοϑομαϊοη οὗ 6 Μδοσζοοοβῃ, οὐ Ουΐοῦ ῬοΥα, 80. ἰἸοῃρ 88. ὑῃ6 
Μιιογοοθοβη), ΟΥ ἔηπ6Ρ Ῥουϊα, τοιηδῖβοὰ Ὁποχρίοσοῶ, Ἐέθποο, ὑ86 

Ῥγονίηοθ οὗ ὑμ6 ῬἈΣΙΟΒΟΡμοΣ, ἱπ 16 ϑοογαῦϊο ρογοᾶ, οδῃὴθ ἴο Ὀ6 
ἀοβηθα 88 ὑ8θ6 ῥγοσυσηρ οὗὐ ἃ ΒΔΤΤΊΟΣΥ οὗ ὑδο 016 Μϑδη, ππᾶοσ 

ἴδ6 ρῥγϑδβίἄάθπου οὗ Εθϑϑοι, 80 ὑμαῦ θδοῖὶ οσζϑη, ὈΟΓῚ οὗ ἐμ τηδηΐδὶ 

δυμὶ [8.6 ΘΟΥΡΟΓΘΑΙ ῬΟΎΘΙΒ, τὺ Ἃο. 118. βονοραὶ ψοσκ τι πουῦ ἃ 18: 

ἴῃ ΟἿΒΘΓ τοσάβ, ὑμαῦ [86 “Ηρ ιοϑὺ Μοὶ πρσῃῦ Ὀθ ονοϊνϑά. 
ἈΑσοοοσαϊηρ [0 ἃ Μ706]]- αὐ οϑίοα ὑγδάϊ λοι, 10 τγὰϑ ΡΥ ΒΒ ρόΓαϑ ὑμαῦ ἢγοϑΐ 

ἕδναο αἰδύϊηοῦ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟἢ ὕο {86 ὈΓθβθηοΘ οὗ ΗΓΙΔΟῺΥ ἴῃ [6 ΔΙΤΑΠρῸ- 

Ἰδοηΐβ οὗ 86 ῬὨγαῖοαὶ ον], ἤὸ ποῖ, ὑπαγοΐοσγο, 6 γβῦ δρρ]168 

6 β8816 οὗ “Οοβϑιροβ. ξΣ Το ΤΟΡΊΟΙΒ ἰπ ὙΒΙοΝ ΓΔ. ἀπ Ονρᾶοσ 6 α 

“' Οομρασο ΡΒεϑᾶο 98 Β.., ἡ κακέα ἀναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ἀρμονέα. 
ΟΥΒΕΣ Ῥαββαζθβ οἰ θα ΣΎ ἱπάϊοαίζηρ, 8ῃ οἰλίσαϊ οοποορέϊζοι. οὗ μουσική το ῬΟΙ. 
ΙΥ͂. 480 Ἐ.; Ιρορῶ. ΠῚ. 689 Ὁ.; οὗ 1Δομοβ 188 Ὁ., βώς σύμφωνος 
τοῖς λόγοιφ; 4180, Μασ. Τγτ. 188. ΧΧΧΤ. 2, ου ὁμολογία ἔργου καὶ λόγου. 
ΒΑ θ᾽ Β Ροϑὰ, “γτα Ῥγίβαροχεο, δἰ μουρ ἃ Ὀοδαϊ α] οχργϑβδίοσι οὗ [89 
ἐβουκχαΐς, 18 οοποοίνθαὰ τροσθ ἱπ {89 Ῥ]δίομίο ϑρέτις ἔπδπ (16 ῬγΓΒΑφΌΣθδη. 
(1ὰ ὅοτα. 482 Ο., οομαίϑύθμου ἴῃ γϑδβΟ τ ρ᾽ 18 ΘΟΙΩΡαΙοΘα, 1 Βυδίαϊηθα ταρία- 
ῬΒΟΣ, ἴο οΘοποοχὰ ἴῃ τα 816.) 

Ἵ Τὰ ΤΩΔΕΥ Ῥάδβαοθ οὗ Ρ]αΐο 9.6 ΟΟΟῸΣ ἔγσϑθο8 οὗ ἃ θ6 1] πρ τ ῖο που] 

Ἰβἀϊοδίθ ταῦ (818 Οὐ τγ88, ἴπὶ ἨΪ8 νον, ποὺ [89 δοαυϊδιίΐοσι οὗ βοιαοί ίηρ 
ποῦν, Ὀυΐ {Π9 »εδέογαίίον οὗ βοιηθίβίηρ ξογοϊ οἄ ἀιιὰ 1οβὲ. Νο ῬΒΙΟΒΟΡΕΥ μδ8 
ῬΟΣΙΘ ΙΏΟΙΤΘ ἀθορΙῚῪ ἴδ ἸΞΏΡΤΟΒΘ οὗ (86 οοπνϊοίίοι ἐμαὶ ἔμποτθ τὰ 8. ῥσῖσιδὶ 
ΤΟΛΙΒΙΟ ἴῃ ΤΏΔ 8 πδίασο, ΣΏΙΟΣ 18 πονν, 1ΚΘ βυθοῦ 86118 8 πρ]9ἃ, ΠΑΙΒᾺ ἀπᾶ ουΐ οὗ 
ὑαπο.᾽ ΟὐτΑΡδΓΘ [86 ΤΟΙΙΔΙΚΑΌΪΘ ΘΧΡΥΘβαίοσβ ἴῃ ῬῸ]. 11. 621 Ο., φιλοσοφέα 
ἐστὶν ἡ τῆς ψυχῆς περιαὴ αι ἢ ἐκ νυκτερινῆς τινος ἡμέρας εἰς 
ἀληθινὴν τοῦ ὄντος ἰούσης ἐπάνοδον. δ82 Ο., ἐπαναὴ ἡ ἡ τοῦ 
βελτέστον ἐν ψυχῆ πρὸς τὴν τοῦ ἀρέστου ἐν τοῖς οὖσι θεάν. ῬΒουρΒ 
ποῦ ἴπ [89 ταουέμ οὗ βοοχαΐθβ, π6 βου ἐπιθαῦ ἱπ Ῥχοίαρ. 8286 Β. (πᾶς γὰρ ὃ 
βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ εὐαρμοστίας δεῖται) 18 ΘΕΒαμ 8 
ΡῬΙαίοηῖς. ΟὔὐἸθρασθ ΟἿοΘΣΟ᾽ Β Ἰαπιθηῦ ΟΥ̓ΘΡ 80 Δ. ἴῃ τωδπ᾿ Β παίυσο (Ἐ8Β6. 
111. 1), ἀνὰ [86 ταύ οὗ ἃ " ταϑάϊοῖπο ἴο [9 808}.᾿ 

ΖΒ ιδδ ᾿ὐοταΐυσο 1 τγὰ8 [86 Ῥυέλασογεαη, ἘΠΤὰαΒ ψ8ὸ ἱπἰσοδυοοᾶ ἃ 
ΒΤ Υ γα βίοσοποθ οὗ ὑπ ῬΆΓγ8116] ὕθστω, ρηφάϊμ8.---1τὶ ἐπ 6 ΜοΙΟΧΑὮΣ 114. ἐδ 

σψοσὰ κόσμος ΟσΟυΒ ΟΠ]Υ ὑννῖοθ ἴῃ (86 80:89 οὗ “ Ὑ͵οεὰ ;᾿---νἶΖ., 1. 1, 11 δαὰ 
ΙΥ. 3. 18---ῖπ [μ6 πτϑὺ ὀοοῦστθαοθ Ὑ 1 (88 Δρο]οροίϊο οχρ]απαίίου, ὁ καλού- 
μενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμον. [πὶ [86 Ογτορεοάΐα (Υ111. , 22.. ψὮΣῸΝ 
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τηοβὺ ΟἸΘΑΥΙΥ αἰβοθσηθὰ ἴο Ὀγονδὶϊ, σγοῦο ὑ8 β6Ίθῃοθ8 οὗ Μυβὶο διὰ 
ΑΒΙΤΟΒΟΣΩΥ, ἴῃ ΜὩ]ΟΩ ἀδραγίταθηϊβ οὗ Κηοπ]θᾶμο ὑμῃ6 Ῥυ ΒΑΡΌΓΘΔΏΒ 
ΘΓ 8016 ἴθ ῥυοάϊοαδθ ὑῃ οχίϑύθῃσο οὗ (ὐὐβιὴοβ ὈΥ ὑ86 οἰγουχηδύδῃοθ 

ὑδαὺ ὑπο ῖν ἰανγϑ ΟΣ ΘΔΡΔὮΪ]6 οὗ τοργοβοηϊδύϊοη ΕΥ̓ Πυση υοα] Βγτη ὈΟΪΒ. 

Μογθϑονθν, ὑπ ῦ Ῥτοοθθαρα ὅὃο τϑάποθ ὕμεβθ ὑπο. β᾽βῦθι Βοίθῃοθβ ὕο 
ΟΏ0, ὈΥ̓͂ ὈΙοΒαΐηρ ὑθροῦμον ὑπο γοϑρϑοῖνο Ἰατγϑ 'θ 86 τηϑρη βορηῦ 

οοῃοόθρύϊοῃ, ψ Ἐ]Οἢ γγὸ Ο»ΡΟ ὅο ὕΠΘΙΣ ῬΒΠΟΒΟΡὮΥ, οὗ 80 “ Μυβῖο οὗ [86 

ΡΠΘΓΟ5. ΒΚ ΤῊΘ τοῦθ] αἰδίδῃοοϑθ οὗ [86 Ἰθανθην ὈΟαΐΪῸ8 66 

ΒΈΡΡΟΒΘα ἴο ὈΘ δεγδηρθά ὁ. ἃ Βδυτηοηΐο 808]6 ; δηᾶ 1ὑ τγὙἃ8, ὑΠο ΓΘ ἴΌ ΓΘ, 

ΒούΒ παίυγαὶ ἀπά θϑδυῦ } ἴο ὈδΙ ον ὑμπαὺ ὑμ6 Ὀ]δηδίατυ ΒΡΉΘΓΕΒ, [ἢ 

ὑμοῖν 68 1πὶ 7611 -ΟΥΔΟΓΘα ΘΟΌΓΒΘΒ, δοπα Του γανοδ οὗ βου ῃα δοοοσαϊηρ; 

ἴο ἐδ τδίδοβ οὗ ὑμεὶσ ἰηΐθγνδὶβ ἴῃ ϑρᾶξθ, ἩΒΘΓΘΟΥ ἃ τορΠ ΠΔΙΤΩΟΩΥ 
15. ονοϊνϑα. 

Βτοί τ μδὺ μ88 Ὀθθὴ βϑίδίθα, 1Ὁ 18. ΘΆΒΥ δὸ ρογοϑῖγθ ὑμαὺ ὑπὸ ἴδῃ 

Οὐϑηιοβ γγχὋδβ δἱ ἢγβῦ, δύσι ΟἹ βρϑδκίηρ, ποῦ ΔΡΡΙ]]ΟΔΌ]6 ὕο ὑπο ψ10]6 
ἔνϑαης οὗ ὑμίηρβ, θὰ 88 ῬΥΟΡΘΡΙΥ Πἰπ6α ἴο ὑμαὺ ἀθραγίτηρηὐ οἵ Νἅ- 

ἰὰγ6 ΜΠΘΓΟ ΓΙΑῪ ῬγἯδϑ ρϑγοαῖνθα τηοβὺ ΗΓΙΩΪΥ ἴἰο τορι, γ]Ζ., ὑἢ6 ΓΟρΡΊΟΠ 

οὗ {86 ϑ'ἴαιβ δα ΡῬ]δηθῖβ, Ηΐθποθ 86 αἰβυϊποίοη οὗθη τοῦ ὙΠ} 

ἴη δῃοϊθηῦ ὑπουραῦ, Ὀούτθοη ὑμ6 ϑωυδίμπαγν 1 τοΣ]α, ογο ΟἾΔῸΒ 
ταῦ ὑμδὴ Οὐϑιηοβ βοοιηθᾶ ἴο τ]θ, ἀμ ὑμ6 διυρογίμπαγψ, ΜΏΪΟᾺ 

Ὑγ88 ΒΙΡΡΟΒΘα δίοῃθ ἴο "6 [86 βοαὺ οὗ Οὐὀὐβιηοϑ. Τὺ 18 ΟἿΪΥῪ 1π τποθτῃ 

Ὁϊα68, ἀπο γ [Π6 ΒΌΓΟΙ τοῦ μοαβ οὗ ᾿ῃοάργῃ βοίθηοθ, ὑμαῦ ὑπ6 αἸδίληο- 

Ὅσο Ὀούνψγθθῃ ὑΠι686 ἔνχγο ἀουδὶη8 888 ὈΘ66Ὼ στοηονοά, δηα [0 ἀΟΙΩΣΗΙΟΙ 

οὗ Οὐβεηοϑ 88 Ὀθθῃ οχίθηἀοα ᾿ἰπΐο τϑρίομϑ ΏΘΓΘ ἴμ6 ῬψυΒΔρΡΌΓΘΔΙΒ 
ὙΟΓΘ ΟἰὑΠ6Σ ὉΠΘΌ]6 ἰο ὑγαοθ ἰδ 18, ΟΥ δα ΠῸ οοποδρίζοη οἱ ἐδ 

οχϊϑύθῃοθ Νοῖ ΟἿ], Βοσονον, πα8 ὑμοῖς ῥυϊποῖρῖθ οὗὐ “ Οτάεγ᾽ ἢ 

18 88. 080 οὗἁ {86 Βοοοῃα Ῥαδβαρὸ οὗἨ ὑμ6 ΜοΟΣΑΒ1118), ΣΘΠΟΡΒΟΣ 868 ᾿ηδίοδα 
οὗὨ 1 ἃ ποσὰ 1688 βρϑοίδιἱν Ηδθ]]θπΐο---νῖζ,, ἢ τῶν ὅλων τά ἔξ  ς---88 Ἰποχθ 
ΔΡΡσορσίδῦθ ἰο [8 ταῦ οὗ ἃ ἔΟσΙρ ΟΣ δ ἢ ἃ8 ΟΥΤΣΊΒ. 

ἘΠΩη Ῥομύ. 1. ὅ80 Ὁ)., ταῖν]. 406 1)., Μυδίο δπᾶὰ Αβίσοποτυχ ἃζθ 
ΒΡΟΚΘΩ οὗ 88 βἰβύοσ βοῖθῃοθβ.-- - Το Ηπιϑϑὺ ΘΧΡΥ ΒΒ. ΘΥΟΣ ρίνθη [ο 818 ΘΟΠΟΘΡ- 

τοι οὗ ῬυΓΑρΡΌΧΣΑΒ 185 ἐμαῦ ἴῃ ΘΒΘΚΒρθασο, Μοσγομβδπί οὗ ϑμῖοο, Αοί Υ͂. 30. 1. 

{ ΟΣ Ιβοοσ. 78 Ο., ἡ ὑπὸ τῷ κόσμῳ κειμένη γῇ, ὙἌοΣΘ κόσμος ἰΒ πϑοᾶ 
ἴῃ 18 οτἱρῖπδὶ Ῥυίδροσθδι βΒθη80θ. ὙΤ8ὸ βίαίοιηθηΐ οὐ ΟἿ οἰ ἀϊιβ (ὁ {89 
Τίσι οὗ ΡΙαἰο) τοχασγάϊς Αὐἱβίου θ᾽ Β νίθυνβ οὗ {9 σορίοιι οὗ Ῥχουϊάθῃοθ 15 
1]υκίταξνο : “ Ατϊβίοίθϑβ Τ᾿) οὶ ὑσουσάθη δια μδφμο αὐ μη γεσίοπθηι Ῥχορτοαὶ : 

ἱπῆγϑ, ὙΟ͵ΙῸ ὩΘαὰ6 ῥχουσάθη δθ βοὶἐ]8 σϑρῖ, οἷο. ὅθηθο. Ερ. ὅθ, “ Τ4118 δὲ 
ΒΑΡΊ ΘΒ δηΐτηιβ, α01}8118 μια βίθίβ δρον ἰμρλαηλ; ΒΘΙΆΡΟΣ 1116 βογθηθτα 

οδί. 
ΤΟ Α βγβύϑχα ᾿κο ἐμαὺ οὗ ῬυΓΔρΡΌΣΑΒ, θθασπρ ἴῃ Βυο ἢ τϑ οὗ [86 σοβοορ 0 

οὗ ΟΥἴάδσ, σοῦ Ὧθ πδίυχα!ν βαρροβοὰ ἴο μαὺθ Δρργοχίτηδίοα ἰοτγασὰβ (ἢ9 
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τοοοϊνοα, ὙΠ ΟΥΟΣΥ ΠΟῊῪ (ἸἸΒΟΟΥΘΙΎ ἰπ δβοίθηθθ, τόσ ΔρΟΌΒαΙην 

1Π1υβ ταίίοι, θαῦ Ἐμ6 νασίουϑ ἔοσοοβ οὗ Ναίΐασθε ανθ, Ομ 6 δίψσ δποῖδογ, 

Ὀθθη ΙΔ Ό4}}Υ πάογροίηρ δαδ)οοίζλο ἴο ὑποῖν δνυουσιΐο ππτηοσιοδὶ 

τοϊδίομβ. Ομ βίσυ τουθδὶηρ᾽ 118 Ὁπομδηροδ]6 ΘΟ Ὀϊπαύ!οηβ Ὀαβοᾶ 

0ὁῃ χοα πυσηοσῖοδὶ Ῥτορουοηβ, ἃπα ΑΒΙΤΌΠΟΣΑΥ ὑπίο] ἀϊηρ 118 ναϑὺ 

τον οϊυύίομβ, οΔ] συ 4010 δοοοσαϊηρ ὕο πΌΠΙΘΣΙΟΔ] ἰϑγβ ὙΠ} ἃ Ῥγθοϊβιο 
Ὀογοπά [86 ἄτοδαι οὗ {80 τηοϑὲ βδηρτιίηο ῬΥΓΒΔΡΌΓΘΘΙ, Ἀγ, ΘΔ ἢ δὖ 
18:0 ΟρΡροδὶΐθ δχυγοιη 68 οὗ [86 τοδῖπὶ οὗ ϑοίθηδα, ὁη6 ζτοδῦ ἰθΒ  ΩΟΗΥ͂ 

{8αὺ Ογάσσ, δηὰ 18 βυγο}] ΝΌΙΑΛΌΟΣ, ἀΓῸ ΘΥΟΙΥ  ΒΟΣΟ Ῥγοϑοηῦ πὶ ὑδ6 

ῬἈγβΙο8] ΟὈβπιοβ. 

ΤΏῺΟ ναβϑὺ βρϑοίβδοϊθ οἵ Ῥηγϑίοαὶ ΟΥ̓ΔῸΣ ψ͵ϑ τορδαγάθα, Ὁν 86 

Ἰοϊιοβῦ βρὶτιῖϊβ οὗ δηθαυν, 88 ὑτθυρροβίησ Γηἰοϊ]οοῦμπδ] ἢ ΟΥΘΡ 
Τπγοῦρη 080 ῥγϑβθῆθθ οὗ ὁα ατγοαῦ Οομπδταυϊηρ Μιρᾶ. Α Ἰο 6 
ΘΟΠΟΘΡΙΏΟΙ οὗ ΟὈΒΙΔΟΒ γοῦ Σοηγδί η6 6, ΠΟΥ 80 δδβρϑοῦ ΟΝ ΤΩΔΥ ὈΘ 

βδια ἰο μᾶῦθ Ὀθθὴ ὉΠΚπονγῃ δηᾶ δἰτηοδὺ ἔογοῖστι ἴο [8:6 ΟἰΔΒ510Α] 
ταϊμα, Ὁ ἰμαὺ οὗ ἃ Κίησάοια οὗ Βἰρ ὐοθουβηθθθ πάθον ἃ αοα οἵ 

ἨΟΙ 655, 88. Ὑ6]}} 88 οὗ ΤΠ Ίβάομα δπα οἱ ῬοΤΟσ. 

10 18 οὐΪν ἴῃ ὑδθ βδογοὰ 1 ογαῦασγθο οἵ 06 ΗΘΌγονΒ. (μᾶὺ 16 8Γθ᾽ 

ἴο ἸοΟκ ἴον 018 δϑοθηῦ ἴτοιῃ ὑ6 ῬΆγΒ1041 δῃηᾶ Τηϑ]θοῦιϑ] ΟὈΒΠΟΒ 

Ἰσπάγρα οοποθρέϊοα οὗ 189 Τῦηῖν οὗ Θοα. Αοοογάϊηρν, ἱπ 189 θαγῆοδι 
δα μοηθο τϑοοχὰ οὗ Ῥγ(βδρογθδιΐδτα:--ἰμο ἔγαρταθηίβ οἔ ῬὮΣ]ΟΙΔαΒ (ΒΟ ΘΟ Ά. 
Ῥ. 151)---ἰἶβ ἰουπὰ μὲς ΤΠ νίηρ : ἐντὶ ὁ ἁγεμὼν καὶ ἄρχων. ἁπάντων 
θεὸς εἷς ἀεὶ ἐών, μόνιμος, ἀκένατος, αὐτὸς ἑαυτῷ ὁμοῖος, ἅτερος τῶν 
ἄλλων..--ῬοΙγἐΒοΐβπι διὰ ΟἾ808 ἃτθ οοστοϊαίοα, 88 ἄκ οσμά τε πολ λ ἅ τα: 
ἴῃ [86 τηϊπὰ οὗ ΤᾺ; οΒ. 

Ἔ ΤῊ ἃ ΤὨΘΙΠΟΙΒΌΪΟ μαβϑβαρο οὗ (μ6 Τίτηθουβ (47 6.), ΡῬ]αῦο τοραγὰμ [86 
Βροοΐδοϊθ οὗ [80 Ἀθᾶυθην ΟὈΒΤΩΟΒ 848 ρίνθῃ ἰο ὃ6 ἃ οοχτθοῦίηρ τη086] Ὸ᾽ 

το γ]ηρ᾽ τηδη᾿ Β ᾿π 6 ]]θοΐαδ] ορογαίίοοθ. Οὐταραγθ ῬΙυΐαγομ᾿ Β ΘΟΙΩΤΩ ΘΠ ΔΙΎ 
οα ἐμθ βάσαθ, Μονσ. δδ0 Ὦ .--- ἸῊ.6 βαπιθ υἱβίουι οοπιρ 1Β Ταιοσοίϊαβ (Υ͂΄. 1487) ἴο. 
οοπΐοαθ, “ ΕΠ οογέα γαΐίοῃ ΒΟΥ τότα, δίατυθ οταϊπθ οοχίο.᾽ 

Ἅ ΤῈΘ πθασοϑὺ ΔΡΡΙΌΔΟΣΝ, πὶ οἰδββῖοαὶ Ηἰοσαύαχο, ὑο ἐμ βοσίρίυταὶ νἱονν οὗ 

[89 Οὐβτηοι, ἷβ (μαΐ ἴπ ἐμ6 ἕδιιουι Ἡγσαη ο ὅογο Ὀγ ΟἸθαμίῃοβ : 

οὐδέ τι γίγνεται ἔργον ἐπὶ χθονὶ σοῦ δίχα, δαῖμον, 
οὔτε κατ᾽ αἰθέριον πόλον, οὔτ᾽ ἐνὶ πόντῳ, 
πλὴν ὁ ὁπόσα ῥεζ ουσι κακοὶ σφετέρῃσιν ὦ ἀνοίαις. 
ἀλλὰ σὺ καὶ τὰ περισσὰ ἐπίστασαι ἄρτια θεῖναι, 
καὶ κοσμεῖς τὰ ἄκοσμα κ.τ.λ. 

Οὐταρασθ [86 τόσ ΠἸΒηρΒ οὗ ΕΣ ΡΙἀθ5. οα 886 ΘαυΔΌΙΘμθαβ οὗὨ (9 οοἰοβίϊδὶ 

ΤΟΙ ΟηΒ (ῬΠΟΘ Β8εθ 841---8) ; 88] οὗ ΞΟΡΒΟΟΪΘΒ οα [86 16Β8018 οὗ {86 δερϑοὺβ 
οΓ παίυσο (λ]ασι 6θ9---77). 
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ἴο ἴμο ϑϑΡρίγιῦυδὶ, ἃ ὑγδβιυίοη. ΠΟ ἢ τηθοΐβ 18 ΘΥΘΥΥΒΘΓΘ 88 ἃ αἰβυϊ]η- 

συ θη ϊηρ οπαγδοίοσιβϑυῖο οὗ ἔμ ΟἹ]α Τοβίδιηθηῦ ϑου ρύυσαθ. [Ιἢ ΒΌ0Β 

ῬβΆΪτη8, ὑμογοίοσθ, 88 ἔθ ΧΙΧῸ οὐ ΟἸγ, τὸ Βπᾶ οἰογᾶβ ἃτο βίγυοκ 

ΟΥ̓́ΣΡ ἃ ψαϑῦος δηἃ Ὑ]ῸΘΥ 80816 οὗ ΒΑΡΙΔΟΗΥ͂ ὑιδῃ ἴῃ Οὐ 6. ὑπ6 ρῬοϑίσυ 

ΟΥ ῬΒΠΠΟΒΟΡΩΥ οὗὨ ο]48558108] δηθαυΐ : οὐὐ οὗ 86 Ῥμγβῖοαὶ δηᾶ 
Ἰη 6] θοῦπ8} ψοΣ 45 086 Β γαίῃ οὗἨ ῥγαῖ88 18. ὈΟΓΏΘ δ᾽ ον ἰηὔο 086 τορίοη 

οὗ [Π6 βρὶτῖδιδὶ, ἀπα ογθϑύϊοη τὴν ὑπι18 Ὀ6 881 ἃ ἴο μᾶῦθ ὩΘῪ ΒΓ ρΒ 

δααρα ἴο 118 Ἰγτγθ.0 δοἢ) οἵ 68 ρβ8 118 Ὀορίηβ τὶ ὑπ ΒρΒοτο- 

Βοηρ οὗ [δνῃνὺ 'πὰ ὑπο Ουΐον Τϑρ]6 οὗ ογοδίύϊοη, δῃἃ ρᾶβ868 ὈῪ σψβδῦ 

88, ἴο ὑπ6 ῥμίουβ ΗΘΌΓΙΟΥ ταϊηα, ΠῸ 88] υ8, Ὀὰῦ ἃ ροηὍ]9 ὑγδηβιΊοη, 

ἴο ὑ86 δϑρίγαύοη αἰΐος {86 ἀοτηϊηΐοη οὗ ΤῊ ἴῃ 86 ΙΠΠῸΓ ΤΘΠΡΙΘ6, 
{86 ὅο] οὗ Μδη, ἢ ὑπαῦ 80, 1π ἃ ΒΙρΉ ΟΣ 8680 ὑῆδῃ ὑμ6 Ῥγυμαρότγθδῃ, 

ἐ{86 Ὀϊνίπο ὟΥ111 τῆᾶν ὍΘ ἄομο ροὴ ἔπθ δε, ουθῃ 88 1ὖ 18 ἀ0ῃ6 

ἴῃ Ηρανθη. 

ΝΟΤΕ Ὁ. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ὈΙΕΕΙΟΌΙΜΠΊΕΚ ΙΝ 62 Α. 

ΤΕΙΒ Ραβϑαρθ ἢ88 θθϑὴ [86 Βι0]Θοῦ ΟὗὨ ὙΘΣΥ ὑβοτΩΥ αἰβουβδβίοη, πα ἢ9 
ἰηϊογργοίδυϊοη 88 Ῥθθὰ Ὀτουρῦ ἔοσασγα ὑμδῦὺ 18 ποῦ ΙΏΟΓΘ ΟΥ 688 

τιηϑα δέδοίουυ. ΤῊ6 [Ὁ] οί ηρ τονῖθν οὗ [6 ῬΥΪΠΟΙ͂ΡαΪ ΟΡΙΠΣΟΠΒ 15 
Ιηὐθηα δα ἴο ἱπᾶάϊοαῦθ ὑπο Ιοδάϊηρ Ροϊπΐβ οὗ αἰ ΠΟ. γ, ἃ 7πϑὺ οϑὐϊπηαῦθ 

οὗ γον 15 086 ἤγβὺ βῦθρ ἰοτδγάβ {μ6 αὐὐαϊπταθηῦ οὗ ψμδὺ 18 81} ὑμαῦ 

15. ΠἸΚΟΙγ ἴο 6 τϑα] ]δοᾶ ἴῃ ὕμ6 οἰγουτηβίδηοοθϑ οὗ [6 6886---ῶἃ ΡῬΓΟΌΔΌΪΘ 

1 οσρτοίδιοι. 

ΤΠῊδ ἰοχὲ 18. Βυ ] οἱ ΘΠΌΠΥ τππηϊΐοσια ἴθ ὑ806 ΜΌΝ ., 80 ὑμαῦ οαϊζοτα 

Βηαϊηρσ πὸ ναγϊαὐϊομϑ ἴῃ {16 τοδάϊηρ οὗ δὴν ἱπηρογίδηοθ, μᾶνο γοϑοσίθα 
ὑοποῦν ραμοίαδίίοηβ δπά ομϑηροθ οὗ ογᾶθγ ἴο οἱ οἰύ ἃ ἠδίπιγαὶ ΒΘα  ΘΠ06 

“ ΠῊ9 1168 οὗ ΜΊοΙ, οπ 9 “Αἱ ἃ βοϊθτλα Μυβῖο,᾽ ἔοστῃ ἃ θπὸ σϑπάθυ- 
ἴῃς οὗ {μ9 Ῥγέβαροσθδῃ τηαχίτα ἤτοσα (89 ΟἸτίβεΐδηι ροϊπύ οἵ νἱϑνν.---Οὐταρασθ 
ἘΚ ΛΘ Β τη ΣΆ Ὁ]6 ἀϊοΐαπι τοραγάϊηρ (89 “ὙὙο ΠΤ {168,᾽ τἱΖ., [86 Βέαττς 
ἈΘΑΥΘΏΒ ΔΌΟΥΘ δπὰ [Π6 τηοτ] ἰδ ὙΠ ΐη. 
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οὗ 80η8θ6. ἸΤΊΔΗΒΙδίοσβ ᾶνο 4180 ζΘΏΘΓΑΙΪΥ σταθροά᾽ δὖ ἃ τηθϑηηρ; 
ψὶ βουῦ ΘΧδϊπίπρ Ὑποῦμον ὑπο ατθοκ Ὑογβ οοΟὐ]Ἱ νἱο] ἃ ὑπ 5θῆβα 
[8 0Υ. ἀοπ!ἀογαίθα, ΟΣ ῥεοΐοβϑβοά ἰὸ Βπά. 

ΤῊ ρΡυμποίπαιίίουῃ Ὑ}}10}} 88 ῥγϑνδ θὰ βδἴποθ ὑμβὸ ὥτηθ οὗ 
ΘΙΘΡΘΩΒ ᾿ηβοῦῖβ ἃ ΘΟΙΏΙη8 δἰΐου τἄλλα, δα ἰδκοβ ἔστιν ὅτε καὶ 

οἷς ᾿οροῦβοσ, 88 ϑαυλναϊοηὺ ἴο ἐνέοτε καὶ ἑνέοις. ΟὈΠοραϊΩρ ὑδαῦ 

1ῦ 18 ΡΟΒΒΙΌ]Θ ἰο οἴἶδοῦ ἃ Ἰυμοοη οὗ τυγχάνοι δα βέλτιον, πού- 
τι βίδπαϊηρ ὑπὸ ΔΌβοησο οὗ 786 ρῥδυορ]Ὲ ὄν, γὸ μὰ ὑ818 βθῆϑ86 
[Πθὴ τϑϑ]ῖβ: “Ὁ ΠΟΥΘΥ ὨΔΡΡΘΏΒ ὑμδὺ 10 18 ὈοΟΟΥ 1ῃ ΒΟΠ]6 Οὐἰγουτη- 
βίδῃμοθδ, δῃὰ ἴῃ Π6 σΆ86 οἵ 8016 ὈΘΙΒΟΏΒ, ἴο αἴθ ἐπδῃ ὕο {1ν6, ψΒ]οἢ 

ἴα οαυλναϊοωῦ ἴο βαγίηρ ὑπδᾶὺ 1116 18 ἴο ὍΘ σμοβθὰ σαῦμοῦ ἐβδὴ 
Ὦρα. Τΐβ, Βογουον, 18. ἃ 86Ώ86, 88 {μ8 βϑἰδίϑα, αὖ ναγίδποθ τιν 

ὑ80 ἀτν οὗ 86 Ῥδβϑαᾶρο, 858 ὙἋ11] 8ὃ8 τα ὑΠ6 βρὶτις οὗ Ρ]αίομῃϊς 
βοηὐϊτηοηϊ ; πᾶ τηόγϑουοῦ, ὑ86 ποχὶ οἴδεβθ (οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι) 
ΘΠ 8 [86 ΡΟΒΒΙ ΟΠ, 1ῃ οογίδϊη οἰΓουπηδίδπορδ, οὗ 86 ΤΘΡΟΓΒΘ, δηά 

νου α (8 Ὀ6 ἃ οοπ γδαϊοίϊοη οὗ [86 δίαδίθιηθπὶ, Το ἀθυίοοβ ἤδνΘ 
ὑδογοίοσθ Ὀθθὰ ῥσοροβοᾶ ἴο οχσίσδοῦ [8 56η86 ὙΠ 1Οἢ τηοβῦ 1πίουργοῦουβ 

μαῦθ ἀρδῖγοα, νἱζκ,, ὑμαὺ οὗ δὴ δβοϊαὖθ ῥγοίθγδ}[ἷν οὗ ΠΘϑίμ ΟΥΟΣ 

1λῖο." Οπ 86 οπθ δαπά, ὙΥ̓γυθαΌδοῖ ὈΟΙΑΙΨ Ῥγοροβοα ἴο ομδηρθ 

{8 ΟΥ̓ΘΓ, δα τϑδα οὐδέποτε τυγχάνει. . . . βέλτιον ζῆν ἢ τεθνάναι. 

Ἡοϊηδογέ δᾶ ϑίδ ] θαῦτα, ψ ἢ 116 γοὐδἰηϊπρ ὑ8}6 ΘΟΙΉΤΊΟΏ ΟΥ͂ΘΓ, Θηθ8- 
ΨΟῸΓΣ ἴο 6]1εἱῦ ὑμ6 Β8Π|6 80η86 ὈΥ͂ ἃ ὑδοὶὺ ᾿ῃϑου 0 οὗ μόνον ὈΘΙΟΓΘ 
ἔστιν ὅτε, ὑχϑηϑ]αὐϊῃρ 88 [9ᾺῸ]ογ8 : “ογίδββο ὕδιηθῃ ταΐτιπη Ε10] 
ν᾽ ἀο ταν, δἱ μός ππῦχα (46 οροίουῖβ Ομ Ὀ018 Βἰ τ ρ οἱ 6. γογαπιὶ 5 οὐ 

Βῖπθ Ὁ}}6 δχοθρύϊοηθ (86. ΤΟΥ [6118 6886 αὐϑῖὴ ΥἹΥΘΓΘ), ΠΟΑῸΘ 

ὉΠαυδΔηη δοοϊἀδί, υὖ, αὐθογδατηοαθμη 1 Οϑοθυ]8 ΟΠ 8 τοῦ, 

Ἰπϊοτάστη οὖ 8] υἱδὺ8 Ποιΐηθμλ (ΠῸΠ ΒΘΙΆΡΟΙ ὩΘαΠΘ ΟἹ 08) 

Βα λῸΒ δὶῦ ΙΔΟΥῚ αἸΔΠὶ ὙἱΙΟΤΟ: ΑἸΣΟῸΒ ϑυύθτα βαίϊτιβ οϑὺ χηοσὶ οἷο. 
Τὸ 118 οἰδδ8 οὗ ἱηθορργοίδ 008 ᾿ΡΙ γὶηρ δὰ αὐδοϊμξε ῥτοΐοτδ- 

ἘΞ ΟἸγπιριοὗοστιβ ΒΟΘΤΩΒ ὕο δ τοδᾶ [89 ῬΑΒΒΔΘΘ. χὰ [818 ππἀογβέαπαϊηρ : 
ΜΒ. Οὐταση μέ ΣΎ ΤΌΏΒ, θαυμαστὸν σοι φαίνεται, δ᾽ ὅτι τῶν ἄλλων ἐπαμῴο- 
τεριζὸ ὄντων καὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν δυναμένων εἶναι, οἷον πλούτου, 
ξίφους, ὁ θάνατος- μόνως ἀηαθὸς ἐστι. 80 ϑιταρ Ἰοἴπβ οτὶ Ἐρϊο- 
(οΐαβ (ΟδΡ. Χ. ΟῬ. θ8), ἀγαθὸς ὃ θάνατος . . -. οὐ τοῖς μέν. τοῖς δ᾽ οὗ, 
ἀλλ᾽ ἁπλῶς πᾶσι" λέγει οὖν ἐν τῷ Φαίδωνι Σωκράτης" ἴσως μὲν θαυμασ- 
τὸν κτλ, Ὅπ ἐδπὶθ ραϑβαρθ οὗ βαρ οίτα ΘΒ οἱ ρ  ΘτΙΒΟΣ ΒΕ] ΟἾΒΘΣΥΘΒ - 
“ῬΙΟΙΒΌΒ ἴῃ ἀἰγοσβατα βοηΐθηξίδπι σοσῦα ᾿800 αἰδανὶ (ΒΙΤΑΡΙ αἴ 8), ̓ ΤΆΤΆΘΤΊΟΣ 
βο]οοῦ σομπθσχίοηἱβ ἰῃ 48 ΡῬ]δίο 1116 ῬΡοθβαογαί. Νἶίοο ϑηΐση Ὠοο ἀϊοῖῖ Ῥ]αἰοπῖσυβ 

βοοσταῦοθ ““ οημηῖδιδ ΠΟΤΩΪΏΤΌῸΒ Β᾽ση ΡΠ ΟὐοΣ ϑὺ Β1 9 ΘΧΟΘΡΌΟΥΘ Τα 6]11|8 6886 ταοχΐ, 

ἀύδτα γίνοσο; βοᾶ Π1]} δἱτυᾶ, βιαυϊα νἹάθο, ηἶβὶ Ὦοο αἱἷΐ, ““πορμεῖδ ποηπιρεφαηι 
ΤΑΘΙ᾽ 8 6886 ΤΟΣ αυδτα ὙἱνΟΣΘ.᾽ ἢ 



ΝΟΤΕΒ. 193 

ΠΥ οἵ ἀφαίδ᾽ ονοῖ {72, ὑπογ ἃγὸ βϑύθγαὶ ζογταϊ Δ Ὁ]6 Ο ] θο 8. 

15. 1ἢ ἴ80 βἰαὐοτηθηῦ ᾿Ἰηὐοηαθα ἴο 6 οοηγογοα ὮΥ Ρ]αῖο 18. οὔθ ὑμ8 

ΘΕ ΓΟ ρῬαγδάοχίοαὶ, 1Ὁ 15 ἰηὐχοάπορα ὙΘΙΥ͂ ΔΌΓΟΡΟΙΥ, ἴῃ 8. ΤῊΔΏΠΟΡ 

Ὑ16} 15. ΘΙ Π6 Ρ παῦαγα! ποῖ Ρ]αύομΐο. ΟὐΟΙΏΡΑΓΟ ὑδ6 οδαῦουϑ ὙΔΥ͂ 

ἴῃ ΟΝ ΡῬγοροβι θ]οη8 ΤΩ Οἢ 1658 βύαυυ]πρ ἅτ Ἰηἰγοαάπορα τὶ 8 
ταοᾶοϑῦ κινδυνεύει, ἃ8 ἴῃ 64 Α, ἀπ 66 Β. 25, ΤῊ βΒιοοθθαϊπηρ' οΟἰδα86, 

εἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, [Ο]]ονοά ΘΟΒρΘΟΙ}}ν ὈὉΥ τούτοις τοῖς 

ἀνθρώποις, ὨδίαγΑΙν ἱπρ}168 ὑμδὺ ϑοογαῦθϑ 18 Ὀγθαϊοδύϊηρ ὑ86 416817- 

8ΌΪΘΠΘΑ8 οὗ ἀθδίῃ ΟὨ]ΥῪ ἴῃ ὑμ6 6886 οὗ ἃ οἷαββ οἵ τηϑὴ (μδιηθὶν, ὑμαῦ. 

οὗ [86 φιλόσοφοι), ποὺ ἴπ {86 0486 Οὗ τηδηκὶπᾶ ἃ85 ἃ 8016. 8", 
ΑἸ Βουρἢ 1Ὁ 15 ὑγὰθ ὑπαὺ ΟἸ ΠΡ ΟἀΟΓΒ διηοηρ ὑμ6 Ἰαύος Ρ]ὐοη δίβ 

φΟμ δ᾽ 618 ΡῬ]αΐο 88 ἈθΓΘ θχργοβϑίηρ ἈΪΤη8617 ἴῃ ἔδνοιγ οὗ {π6 ΔΌβο] αὖθ 
(ΘΒ ΓΑΌΙΘΠ6865 οὗὐ Ὀοδίῃ οὐ [1ΐθ, 1ὖ 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ᾿ψαγγδηῦδ Ὁ] 6 ἴο 

ΘΟΙΒ146Γ τη 88 Βο]ἀϊηρ {18 ἀοούσίπθ, δχοθρὺ ἴῃ ὕΠ6 οᾶ86 οὗἨ [86 
οἶδδα Ὁ βοὰ 6 ἀοδιρηαύοθ φιλόσοφοι. Νοῦ ὕο βρθᾶᾷῖκ οὗ [86 τοὶ 
Θη)ογιηθηὺ ὑμαῦ ἴπθ δαῦθον οὗ 56} ἃ Π)]δίοριιθ 85 86 “Βαπατιοί᾽ 

ταυϑὺ μᾶνὸ ἀογινοα ἔγοια 11ἴ6 'ἰπ 411] 105 ΤΌΓΠ8, δα ὑμ6 Ζοϑὺ σἱῦὰ 
ὙὮΟΒ δοοσγαύοθ δηὐθγοὰ 1116, (9 886 δαπιηγαύϊοη οἵ 18 ἔπ θη 
(ζοπ. Μϑιι. ΤΥ. 8, 2), ὁ 15. ἴο Ὀ6 τϑιῃθη οτοα ὑμαὺ Ρ]αῖο Ὀδ]Ἰονϑά 
ἴῃ ἃ βίαϊθ οἵ ρυπβητηθηΐθ 885 ὙΜ76}1 ἃ8 τοναγαβ (οἵ. ῬΗφάο, 72 Ὦ., 
ταῖς μὲν ἀγαθαῖς ψυχαῖς ἄμεινον ἔσται, ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον, 

οὗ, 107 Ο΄, αἰδο Ἰμερρ. ΧΙῚ. 959 Β.), δια ὑμαῦ, 110 Τοδί ψου]Ἱά 
Ὁγίηρ Ὀ]οϑϑίηρ ἴο ὑμ6 ροθά, 1 τγουἹα ὈΓΙῺρ᾽ ΤΥΙΒΟΣΥ ὕο ὑ6 τ] Κοα, ἢ 

ΤὨΘ ΚΟΥ ἴο ψιδῦ Δρρϑᾶγβ [0 Ὀ6 ὑμ6 ἔστι 1 ογργούδίοη οὗ {86 

ῬᾶβεαρΘ 1168 ἴῃ. {86 τρῃῦ πηἀογβύδηαϊηρ οὗ {110 ῬΓΟπΠοῦ τοῦτο ἰη [ῃ9 

ΡΓΘΊοΙ5 οἶδιθοθ. ΤῸ ταῦ ἄοθ8 ὑ818 ῬΤΟΠΟὰΠ ΓΘ τοίου ἢ ΤΉΟ86 

Ἰηὐογργούουϑ ΏΟΒ6 νίθνγα ἤᾶγα Ὀθοη δἀαπορα ἢν τηδάθ 1ὖ τοῦθ ἴο 

[86 οἰαπβθ βέλτιον τεθνάναι ἢ ζῆν, ΘομΒΙἀοτίηρ Ὁ ὕο 6 ἃ δηὶοῖρα- 

[108 οὗ ὑδθ ργοροβι οι δρουῦ ἴο Ὀ6 δππουῃοθᾶ. Τὸ {18 ὑπο γα 8Γ6 
86 οὈ]θοίζοῃϑ, ἐμδὲ τοῦτο 18 ὑβοσθῦῦ ζοηογοα ρχγοβροοῦϊνο ἴῃ ἰΐβ 

ΤΘΐουθμοθ, ΘΟΠΌΓΑΙΥ ὕο 108 ΘΟΙΏΠΙΟΙ 1886 ; 8η4 4180,[Δη ΤΙΩΟΥΘ 68ρ6- 

οἶ4}}γ, ἰμδὺ τοῦτο, ΜΒδύορυο 1Ὁ ΤῊΔΥ 6, 18 ΤΟρΆΣΘα 85. βοπηθιμίηρ 

ἸΠΥΑΥΙΔΌΪΥ να ]1ἃ δηα ἰσπθ, τ ΒΟΓΘαΒ ὑΠ6 ῥγοροβιύοη βέλτιον τεθνάναι 

ἢ ζῆν ἰΒ ποῦ δρβοϊαῦο, Ὀσὺ οομαη!]ομδὶ, ἔος 1ῦ ἸηΔῪ Ὀ6 ὑδίζθῃ ῸΓ 

φιδηϊοα ὑμαῦ. τούτοις τοῖς ἀνθρώποις 1Β τοῦ [ῃ6 ψ1016 οὗ ΠΟΤ ΔΗΙΌΥ, 

Ὀαπὺ ἃ ο].588. ἸὙΠΟΙΘίοσο, 1ὖ Βθθιηϑ οἷθᾶγ ὑμδ8ὺὺ τοῦτο 18 ποὺ [1ἀθϑη 108) 

“ ΟἸγπιριοάογυβ ΒΘΘΣΩΒ ἴο ΒΑΥ͂Θ ἰὸν (μαΐ {18 νγᾶβ 8 ἀιββου ν 1 ἴῃ Αἴ ΠΡ ΩΝ 
Ῥτοίδίϊου, οΥ ἨΘ ΒΑΥΒ, ἄμεινον μὲν τοῖ 9 κακοῖς ζῆν' εἰκὸς γὰρ 
αὐτοὺς ζῶντας, προκόπτειν, καὶ βιβλία ἔχοντας καὶ διδασκάλους, καὶ 
ἀμείνονας ἑαυτῶν γίνεσθαι (ρ. δὶ, ἘΔ. ἘΣΠΟΙΉ). 
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πὶ βέλτιον κτλ, θαῦ σοίοσβ ἴο βοιμϑυἷηρ ο8θ6. ΤῈ σοιμηοι 

80η80 οὗ Ν᾽ δ5]1η, δηα [09 Ῥϑυβρί δον οὗ ΤΆΘΥ611, πᾶνθ ἀϊβοογηθαᾶ 

180 τὶρῦ τοΐθγθηοο οὗ τοῦτο, νἱζ., [886 Ὀθἔογθ- θη οηθα “ὁ Δ Π0Ώ 

δϑαϊηδῖ 861-8]Δυρ ὐον᾿ (τὸ οὐ θεμιτόν, ἴῃ 61 Ἐ}, ΒΊΟΝ. οδποη δοογαῖθϑ 
ΔΥΘΙΒ ἰ8 ΔΌΒΟΙαϊΘ, 80 88 [0 6 Ὀἰπάϊηρ οὐθῃ Οἢ ὕμο86 ἴο ψοπι Ποδίϊ, 

1 οομαΐηρ ἴῃ δπούδοῦ ἔογηι, ρῶς ὍΘ ἃ ὈΟΟῺ δηά 8 το ]δξ, 
ΑποῖΒοΣ σδ86 οὗ ΘΥΤῸΣ οἢ ὑ86 ρϑγί οὗ οὐ 108 ψγὰ8 ὙΠδῦ ΔΡΡΘΑΓΒ 

ἴο ὮὉΘ 8 τι βδρρυθθηβίοη οὗ ἃ βυ υ] οἷν ἴῃ {86 086 οὗ τυγχάνω ἴῃ (δὶ 
Ῥδϑϑαρθ. Τὶ τοϊρθῦ δνθ Ὀ6θὴ βυϑρθοίθα ἔγοπι [89 δ ΚΓ ηθϑ8 
οὗ βϑυρροβίηρ τυγχάνω ἴο μᾶγο ἢγϑῦ ἃ ῬΘγβΒΟ8] ἀδίϊνο, δὰ ὑβθῃ ἃ 

ψοῦ-οἰδυδθ οοηϑύγμοιοη, ῦο ἀβᾶσοϑ ΠΟΝ ΓΘ Βορδζγαύθ Υ Ἰρὶ τηδῦθ, 

Ῥυὺ τ ΒΟ ἐὺ 15 ποῦ παῦύαγαὶ ὕο ΒΌΡροβθ ἔυβϑοα 1ἰηὔο ὁηὴ6. Μαγ 1 ποῦ 

6 {πᾶὖ οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ ἷ5 ἃ ᾿οΙρ]οῦΘ. οοπδίγαουοι 

ἴῃ 8611, δηάὰ ὑδμαὺ δ ψῇο0]6, ἀοσγα ἴο ἔστιν ὅτε πο] ϑῖν6, 18. 8ῃ 
ΟΧΡ  δηδίϊοη πέσαΐξινεῖν οὗ πδὺ ψγ88 οχργοββοᾶ ὈΥ̓͂ ἁπλοῦν αἴέγηια- 

ἐϊυεῖν 3 ΟἿ {818 ϑυρροδιύίοι (86 σὶϑὺ οὗ ὑ86 ραδββαρθ '8 τοα υοϑᾶ 0, 

δηα οοποθηὐγαίοα ἴῃ, τοῦτο ἁπλοῦν ἐστι, καὶ οἷς βέλτιον (ἐστι) τεθνάναι 

ἢ ζῆν, 86 ἰδοὺ οἰαῦβο Ῥοίηρ δὴ δρρθῃαθα σρθηροῦ, ἱπαϊοαῦδηρ ἃ 

ΒΡΘΟἾ8] ὁ886 ὙΈ16} ταὶσῦ ἤᾶνο ὈΘΘη οχρθοίθα ὕο ὑγον Δ Ὁ χοθρίϊοα 
ἴο 086 τ ]6 (Υ]Ζ., ἀραὶ πδὺ 86] -8]δαρ 6γ), Ραῦ ΒΟ ἀοο8 ποῦ ῬΓΟΥ͂Θ 
80 αἴζαν 811. σα 14 ἀϑαροδ οὗ ἅπλοθς 8 Ορροβϑά ἴο δὴ αἰξεγπαζἧυε, 

ὙΒούμοΣ οὗ οἤδηοθ ΟΥ οὗ ομοΐσθ, ΤΩΔΥ 6 ἴουπηά ἴῃ οην. 188 Ὁ., 

αους. 468 Ο., Ῥμααν. 2567 Ἐ., Το]. 1. 881 Ὁ. 

ἥοσταθ 500 ἢ}. βο] α0]}10ῃ ψ88 αἰν]ηθα ὈΥ ΕΟΣΒῦΟΓ θη ἢ6 Ῥτοροβοά 
ἴο τοδᾶ ὥσπερ καὶ τἄλλα' ἀλλ᾽’ ἔστεν ὅτε κιτίλ.) ἃ τοδαϊηρ ΒΊΟΣ, 

δἰ 81} ονοηὐβ, σου ]ὰ μᾶνθ ὑῃ6 δανδηΐαρθ οὗ ἀἰβθηϊδηρὶηρ [Π6 οἰδυδβο 
καὶ οἷς κιτιλ, ἴτοτῃ ᾿τητηραϊαίο ἀθροηάθηθθ ὌΡΟῚ τυγχάνει. 

ΤῊο ΓΟ]ονίηρ τοπμάθυηρ, ἰουαηάοα 05. ὑπ 6 ἔογοροίηρ, οοῃβίἀογα- 
(ΐομδ, 18 ῬΓΟροϑοᾶ 88 ἃ βο] υὐϊοῃ ἱπνοϊνίηρ ἔοοβὺ αἰ Πα] 165 δηά 
Τοβύουϊ ηρ' ΒΑΓΙΏΟΏΥ ἴο ἴΠ6 ΜῈ110186 οοπίοχῦ “Τὺ Ὑ511 ΔΡΡΘΑΣ βίγδηρο, 

[8δὺ (18 ἴα [οὗ ψΒΟΩ 1 Πᾶνθ ὈΘΘῺ Βρθα κί Ηρ] 18 δονθ 411 οὔ 
ἘΠ ηρθ δΌβο  αἱο}Υ ἢχϑα (μα 1ὑ ὩΘΥΟΥ ὑμογοίοσο [8118 88 ἃ τηδίζοσ οὗ 
ΟἾΔΠ6Θ ΟΥ ομοΐοθ ὕο ὑ86 Ἀυτηδη ογθαϊα ΓΘ, 88 Οὐδ Γ᾽ ὑμίηρβ 40 δοοογάϊηρ; 
ἴο οσοδϑ101), Θυθῃ ἴῃ ὑἢ 6 0886 οὗ {Π080 0Υ ΜΈΟΤΑ Οὐ ΘΥΥΤΒΘ 1{ 18 Ὀοίξος 
ἴο ὯΘ ἴῃ {86 οὔπιον τοῦ] [μη ἴῃ 818 ; ον, ἴῃ 86 οα86 οὗἩ Βυ ἢ Ρ6χ- 
ΒΟΏΒ [Ὁ ὙΒΟΙΩ ἄρα 18 Ῥούνον, 1Ὁ την, 1 τϑρθϑαῦ, δρρϑᾶγ βίτδηρο ἴο 

γου ὑμδὺ ὕμ686 ἅτ ποὺ ϑῃῦ]6α ὅο ἀο ὑμοτβοϊνοθ 4 ροοᾶ οὔἶῆῖῇοο, Ὀαΐ 
Ἰηυϑὺ Ὑγαῖῦ ΤΟΥ ΔΠΟΥΠΘΓ ἴο Ὧθ 861} Ὀθποίδοϊον. 
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ΝΟΤΕΈῈ. 

ῬΗΑΒῈΒ ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΕΕΕΙΙ͂ΝΟ ΤΟΥΤΑΒΡΌΒ ΠΕΑΤῚ 

1.8 οο]]δίδγαὶ ὕο ἐμ Ῥμβθᾶο, πὸ ἱπαυΐγγ ἰβ οὗ ταοσθ ἱπιροτίδμοθ 
δὴ ἰηνεδιϊφαίίοη ἰηΐο {86 Ἰεβάϊηρ Ρθαβεβ οὗ ζθϑιπρ ἰπ {86 δῃ 
τοϊπὰ οἱ ἐδ βυδ)θοὺ οὗ θα. ΤᾺ ἐο]]ονίηρ βΚϑίοι 18 δὴ διύε 
ποῦ ἱπάϑοὰ ἴο θχβιδυϑὺ ἐμ βαδγθοὺ, θαὺ ὑο ψαῦον ἐμ οἰἱθῦ ἔδοῦε 

ῬΒΘΠοτθθηδ 8πὰ ργοθϑθηῦ ἰδθτι ἴπ ἐπιοῖτγ Ηἰβίοσίοδὶ βθατιθηοθ. 
ΤῊ Ἰοδάϊπρ' δβρθοῖβ ἀπᾶθγ τ βΐο ἢ Ποὺ ττὰ8 οοπύθαιραῦθι 

186 ἀποῖθην τοι δ πιδίη]γ το μοί Ὁ]σ ο ἔμτθε: ἐμιδὺ οὗ {86 θαυ]; 
δἰταρ]9 Ηδτγοῖο ἐΐπιθ, πὶ τυ Β]οᾺ δ 1θ τεραγάϑα τῖ ἢ τ ΠΚίηρ' 88 δὶ: 
ΠΏΒΡΘΔΚΔΌΪΘ ρίοοπι; δῃὰ ἐμδὺ οὗ {π6 Βοθοοίένο ὑἴτηθ, τπθῃ ἰδ οδὲ 

Ὅ6 τοραγάϑὰ τεῖθἢ 1688 τορυ]βίοπ, οἰθ μοῦ περαύϊνεϊγ, δ5 Ὀγιρίηρ τσ 
186 δθβεποθ οὗ ρδὶῃ πὰ δὴ ϑῃὰ οὗ του Ὁ ]6, οσ ροβὶ {νθῖγ, 88 ἱπίτοδι 

ἴο {86 ῥγεβθῆθο ϑὲ δοῖιδὶ ἴου. Τὴ ἢγβι δβϑρϑοῦ, ὑἐμβουρῇ δββθηὶ 
«ἰατδοίογίδυϊς οὐ ἐμ Βϑροῖο ἐΐπηθ, τηδηϊ ϑβίβ 1:86} Ἰδγβοὶν αἶβὸ ἰ 
τεβοοίίνϑ ἐΐπηθ; δὰ ὑμ6 ὕπο ἰδέύεν δϑρθοίβ, δἰ βου ρῃ οὔνοπ ἢ 
ἀἰδεϊποῦ, ἀτθ ἔγθα θην ταϑὺ τὴ} αηϊνοά ἴῃ βυοι 8 ὙΔΥ, ὑπδὺ 

ἀἰδῆσα!ς ἴο ἀεύενταϊμθ πμϑίμογ ὑμ8 ποραίνου οΣ 16 ροβῖϊ 
Φμθεγίαὶ νἱονε οὐ ἀθαῦῃ: ργϑάοτηϊπαύθϑ, 

ΤᾺ ἢτϑὺ οὐ [Π680 δβρθοὶβ βηά8 108 πιοδὺ ργερτιδηὺ δπὰ τὴς 
ΔΌΪΘ ὀχρτγοβδίοη ἰπὶ [86 πογᾶβ οὗ Α ΘΒ 1168 ἰῃ ἐμ6 βμδάεβ (0 ἃ. ΧΙ. 
σθοτο [89 φβιοδὺ οὗ {86 τοαῦ Ηδτο ἴϑ τοργεβδθπίθα 88 ἀθρίοσίηρ ὁ 
σἱδιἑαπὶ Τ]|γ8868 186 1088 οὗ ἐ86 Πρβὶ οὗ ὑπ ὅπ, δπὰ 88 Ἰοπρίπι 

189 Ηἴθ οὗ 8. βοσὲ οἵ 8 ἀγυάρθ ὁπ ὑπ Ἑδυὺβ ἰὼ ῥγθίθγθποθ ϑυθῃ ἱ 
βοθρίτο οὐ ἐμ Βθαὶπι οὗ ἐμ ἀθδὰ. Τμδὺ ἃ βθορὶϑ κὸ ἐμ Ηοὶ 
Οτθοῖβ, ἰπ Βοπὶ ὅπ πτάστα (146 οὗ 116 βοντοὰ τὴ δι  ἱπιρϑί 
δἰσθηρίμ, Ββοι!ὰ μδυθ τθοοϊ]θὰ ἔγοτα ὑμ6 ἐμβουρμὺ οὗ ἐμδὲ ταογὰ 
ἴῃ πβοὶ ἐμοῖν βοηβαοιιβ ρϑγοθρίοηβ οου]ὰ 860 ποίδίηρ θαὺ 8 ἔγθ 
πρ᾿ οἱ Ηἴε᾿Β ἐουπίαίῃ ἀπὰ 8 ᾿γίηρ ἴῃ οοἱὰ οὐβυσιοίίοη, ἰδ ποὶ 
δίσϑηρθ : (86 ΤΙ απο μοαγίβ, γγβο86 Ῥα]βεΒ 8ι}}} θθδὲ βἰτοῦιβ' πῃᾶθ 
ἐπβρίγβιάοη οἵ ἐμ Ἐρίο ταῦβθ, οου]ά, ἴῃ ἐμιδὺ ΘδυῚῪ ταογηίηρ οἱ Ἴ 
Βατο Ὀπὺ ὁπ6 πδίαγαὶ ἐθθ!πρ---ἰμδὶ οἵἨ Βοττογ---ονγαγάβ [μα 
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ΝΜ Γ6, ὑμογοΐογο, 18 (6 ΒῸρ6 οὗ ἃ ΒΔΡΡΥ Βογθδῖοσ ὕο δθ ποῦ ψῖ 
ἴῃ ἨοΙΊΘΡ 88 ἃ ΘΟΠΒΟΪ Αἰ ΐοη [ῸΣ ΔῊΥ Δ] οὐ οη8β οὗ [ῃ6 ῥγοϑοηὺ 18 : 
{86 ΟἹ Ῥαΐτα 18. ὈΠΠπᾶ τοδίρπιδύϊοῃ ἴο Εἰδΐθ οὐ ὑμ6 ἄθοσγθο οἵ [ῃ9 
οαβ. 

Ιη ΗοχηθΡΒ τοργοβϑθηΐδίοι οὗ [86 1068] οἰΓουτηδύδηοοϑ οὗ ὑμ6 ἀοδά, 
ὕψο [ϑαύαγοβ ἅΓ6 ἴο Ὀ6 τοιηδγκοᾶ. Νοῦ ΟἹ]γ 18 [6 Βαρ᾽ζαύϊοι δϑϑισιοα 
ἴο ὕδοῖχ Ὀοΐὰ ΟὨΘΟΓ 688 δηἃ ἀδγκ, Ὀαὺ ἴΠ6 οχιϑύθησο αἰγὶ αϊοα ἴο 

ἼΒοίι 18 τεραγά θὰ 88 ἴπϑηθ," δῃὰ Ὀογάοσίηρ; ὁἢ. ποὐμἑηρτιο88----Δοοοτά- 
ἴῃρ ἴο ἴο0 ᾿μπογοίδη ἀοβοσι ρον οὗ 86 Ἠομπλοτῖο Ηδαθ68, 

...--..- ἀοδογυδία θα} ]α 

Θῦύο πέφμό Ῥοστωδηθδηῦ μέρη, μό δ ΟΟΥ̓ΡΟΥΩ ποδία, 

Βοα αυεοάδετῃι δήμιον τοῦ 8 ῬΑ] πα ταὶτβ.᾽ (1. 120.) 

ΤΏ6θ0 δίηυμίασγα ἃτο τοργοβθηΐθα 8ἃ8 ὈΘΟΘΟΙΏΙηρ 1 ΒΟΙῚ6 ΜᾺΥ ὈΟΐΝ 
ἱπ|6}}Πχοηῦ δπᾶ 1η 6110} οοιητηυπϊοαῦνο, θὰ ΟὨΐΥ τ ΒΘΠ. Ομ66 ὑΒΘΥ͂ 

Πᾶνα δα 8 ἰαϑίο οἱ Ὀ]οοα---Πδὺ δ᾽οιηθηῦ οὗ 116 ἔγοτα τ Βῖ ἢ ΠΟΥ͂ 

μάν Ὀθθὴ αδβϑίσδηροα Μογθονοσ, ὑΠ6 Ηοϊηοῦς Ηϑάθϑ. ὀχ! 

ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΗΥ͂ Βορδζαίΐοη οὗ {86 ΕπῚ] ἔγσοτῃη ὑμ6 αοοᾶ : ἔβα τ }016 

τ]ὰ οὗ γσμοβῖϑ ΔΏΔΘΙΒ ἰορϑῦθοῦ 1 ΟὯΘ ΩΙΟΘΙΩΥ͂ 8411, Θδ ἢ 
ΔΡΡαγθηῦ τι [Π6 586 ΤηΘΑΒΌΓΘ ΟὗὨ Θη)ουτηθηῦ : ΟὨΪΥ͂ ἃ 6 Ὁ ηοίο- 

τὶουβ οὔθ ογβ, βο ἢ} 85 ρϑι)αγθὰ τηθη (Π], 117. 278), ἅτ σεργοβοηϊδα 
88. Βουησ ΡυΠΙΒητηθηῦ ἀρατῦ; Ὑ8116, ου ἴῃ οὗμὸῦ βδηάᾶ, ἃ ΓΘ 

ΡΥΙ]οχοα ῬΘΥΒΟΉΒ, ὈΥ ΒΡΘ0181 ἔϑνουν οὗ {6 σοάβ, ἄγ βρόκθῃ οὗ δ 

Τϑοοὶ νην 8 ἡπογεα8δ6 Οὗ ὨΔΡΡΙΏ688 ΌῪ ὑγδιϑροχίδυϊοη ἴο {6 ΕἸ γβίδῃ 
ΡΙ]Ιαΐη (Οἀἁ. ΤΥ. 662). 

ΤΊ6 ἔθ ηρ ΟΣΡΓΘββοᾶ ὈΥ ὑμ6 ἘΙΏΘΙΟ ΥἹΟΙ͂Σ ἘΘΟΡΡΘΆΓΒ ἔτ6- 
ἀΌΘΟΙΥ ἱπ [86 Τγτῖο ροσϊοα, ἐμοῦ ἢ ἴῃ ποτ ἰδησυϊὰ δηὰ ἀπογυ]οῦδ 
ἴοποθ, δῃὰ ψιουῦ [86 Ηοιηλοο Ὑἱρβοὰν οὗ Θχργεβϑίοῃ. Οὐ ρασΘ 
86 ἀΥΘΆΓΥ ζοσοροαϊηρθ οὗ Απδοόζθο (ΕἾ. 48), ἀνασταλύξω θαμὰ 
Τάρταρον δεδοικώς. ᾿Αἴδεω γάρ ἐστι δεινὸς Μυχός κα. ὍΝ 

Ὁ ΤΊΓΟΒΙΔΒ. ΔΙΟΠΘ 18 σορχοδαηίθα 88 σοί πρὶ ἈΠῸ [11 ΡΟΎΟΙΒ οὗ ειἱπὰ 
(φρένες ἔμπεδοι), ὈΥ Βρθοΐδὶ ρῥσίνιθρο ἔγοια Ῥθυβθρβομο (Θά. Χ. 494---ὔ). 
Ηδθμοθ Ρ]αίο β δησχίοίυ ἰο ὑσϑάϊοδῦθ, ἱὰ ὁρροβιύοι ἰο [6 Ἡοτηοσῖθ υἱῶν, Βοία 
φρόνησις ἀπὰ δύναμις (70 Β.) 88 5.111 Βοϊοπιρίτρ, ὕο (86 ἀϊβοσα θοά θα Βρίτίξ. 

{ Οομαρασθ ΒυϊπαδηνΒ ποΐθ οα ἐμ9 Ηοχαοσίο καμόντες,  ἘΙΟΩ ΒΘ ἱπίον- 
Ῥχοίβ ἴο τρϑᾶπ (89 φίζλίδδθ, ΟΥ [080 1 8 βίδίθ, ἃ8 Ἀθ ῬὮΓΤΑΘΘΒ 10, 0119 ΤΌΙΏΟΥΘ 

ἔτοσα δμηϊ 1]αἰΐοη. Οὐπιρασθ Ασίβίο θ᾽ 8 ὑσούοδὺ ϑραϊηδί {πὸ ποῖοι οὗ εὖδαι- 
μονία Ὀθίπρ' ῬοΟΒΕΙ0]9 δρατῦ ἔτοτα ἐνέργεια (ΕΠπ. Νίο. 1, 11, 2). ὙᾺ6 Φαρίδος 
οὗ [89 16 Βοοκ οὗ (μ9 Πἰίαᾶ, ψο βμϑᾶ ἔϑθαιβ οὗ Ὀϊ]οοᾶ αὖ ἐπθ ἀδθαίδ οὗ 

ϑαγρϑάοι, δα ον θῖν, δ ΟἿ ΌΌΟΣ ΣΥΙΤΩΙΥ ΤΘΣΔΑΙΈΒ, ἃ ὙΘΣΥ͂ ἱταρογίοοἑ ηοίοῃ οὗ 
ΒΑΡΡΙΠ688 οὐ Ιου Ὀθγοπά [89 σταυθ. (Οὐσαρασο ΟἸδἀβύομθ᾽ Β Ἠοπιοσ, 11. Ρ. 398.) 
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Ἰγτίδυβ [86 ΟἿΪΥ ἱπητποσίδγ ποσί Πδυϊηρ ΔΡΡΘαΙΒ ἴο 6 ὑμᾶὺ 
οὗ ἕαπιθ (1Χ. 81). Ατοβ]οομαθ ἤηαδβ οοπιΐοχῦ ΟὨ]Υ ἴῃ ὑπὸ σΟΙΩΠΙΟΗ- 
Ὧ688 Οὗ ὑ86 ΙὨΪΒΟΙῪ (ΕἾ. 8). δο Τποορηΐβ (570, οἷ, 978) οχβουῖθ 
1 Π18611 ἴο ἔα ϑη)ουτωθηῦ ἱῃ 116, Βῖποο αἴδνος ἀθαὺῃ μ6γθ 18 ὩΟΏΘ, 

“1 518}} 116 11Κ6 ἃ βύοῃθ᾽ (κείσομαι ὥστε λίθος). 

Τοναγὰβ {86 ομα οὗ πο γυῖα ροσὶοα, ΠΟ νου, ἃ ὩΘῪ 6.486 οὗ 

ἔθ ηρ τη ῖκοθ 1.561} τηδηϊοβῦ, θη ΓΟ αἰδθποι ἔσο ὑῃ6 Ἠοχηοιῖο, 

8ηἀ ΤηΔΓΕὶηρ ἢ 6 Ὀσθβθῆοθ οὗ 8 θοῦ αν νοΐ οὗ ὑβουρσμύ, οὗ τ] οἢ 

16 ὑτοὸο Ηοιηοσῖο ΕἸΡΙο8 οδπ ΒΟΔΥΟΘΙΥ Ὧ0 5814 ἰο ρῥγοϑοηῦ δηγίβίηνσ 

1 ἃ ἀθοϊἀρα ἰγαοθ. ΤῊϊβ 15 [86 τηγϑῦϊο Οὐ Οτρΐο βρὶ τύ, οὗ τ ἢ 
[0 ΨΧΘΡΙΩΒ ΔΙῸ ΟἸΒΟΟΥΘΓΔΡ]6, ὅ0 βόοηθ6 οχύθη, ἴῃ Ηοβίοα, δῃα ἰδθ 

ἔγυϊδ 8Δ1Ὸ τηδηϊζοδῦ ἴῃ 086 ΡΒΙΟΒΟΡὮΥ οὗ ῬυΓΒΑρΡΌΤΑΒ δηὰ ὑμ6 ῥοδίσυ 

οὗ Ῥίηαάδαε. ὙΥ̓Βδύθυο θᾶ Πᾶν θη [86 οτρίη οὗ 818 Ῥϑοῦ 18 

ἱπΗσθηοο, τ βοῦμον 10 ψγὰ5 οὗ Οσϊϑηίαὶ Ὀἰσί, ΟΥ οὗ ἱπύθσηδὶ δηα παῦϊνθ 

στον, οογίδϊῃ 1Ὁ 18 ὑμαὺ 1Ὁ ἰπαροα ἃ σοηὐθῃιρ] αι γο βύθαν οὗἨ [}9 
ΡΟΥΟΙΒ οὗ παίγο, οὗ ὑΠ6 ῬγΓΟΘΘβ508 οὗ σοηδγαύοη δηᾶὰ ἄθοᾶν, ψ ΒΊΟΣ, 

ΔΙ βου ἢ ταιδίη]ν Ῥδηνοὶϑυο 1η 108 ὈΥΙΠΟΙΡΙ68, γᾶ8 δοοοιαηρδηϊθα ὈΥ, 

1 1ὖ τγαϑ ποῦ [86 οΔ1186 Οὗ, ΤΏΟΥΘ ΠΟΡΘΙᾺ] ν᾽ 8 τοράγαϊηρ' ὑπ6 βίαίο οὗ 

186 Πεδά. ΤῈδ Βδρρίηθββ οὗ [80 ΕἸγβίδη 8618, τ Βῖοἢ ἰπ ἩοτΩοΣῦ 

τ88 ΘΟ ποα ἴο ΘΠ] άτοη οὗ {Π6 σοῦϑ, Β0}} 88 Ἡ 6] 6ῃ δῃὰ μ6ὺ ῃυβθδηά 

Μομοίδιϑ, 18 ΠΟῪ τορδγάβα 848 {π6 ἱπῃοσιθδηοθ οὗ 81] [6 ὑχὰ]} 7 Ὀτανθ 

δηᾶ τῖδο, ἀπά πᾳ δοοοββίοη οὗ δῃ)ογτηθηῦ ὑπθῆσθ δι βῖηρ 18 ΒΡΟΚΘΏ 

οὗ 85. 8 ΟὈ͵]θοὺ οὗ δομδβαθηῦ δη οὶ ραύϊομ ἰῃ ΤΌΣΟ ὑμδη Οη6 ῥῬαβϑϑᾶρθ 

οὗ [86 οαθ8 οὗ Ριπάδν, (Ο]. 11. 68; ΤΉΓΘΩΙΙ ἔν. 4; σοηρᾶγο ὑμ6 ΗγΙΩῊ 

ἴο Πεχηοῖεσ, 480, τ ΘΓ ἃ Ίρη ΘΓ ἄσρτοο οὗ ξαϊατα ΒΔΡΡΙΏ68Β 18 Βαϊ [0 
2011 Ἰἰυἱδύϊοη ἴπ [86 τηγϑίου 68). ΤὨΪΒ, ψΒ1ΟὮ ΤΩΔΥ 6 “8116 ὑ86 

ῬΙπάδειο νίονν, 18 οοηὐταϑὺ ὙΠῸ [86 Ηοιϊηοσὶς ὙἹΟγ, 18 Του πα 4180 

αἰἰτυτηθσῖησ ἴῃ ὑμοβθ ῥἱοῦβ Ἰθρθηαβ (0η6 οὗ ψΒΙΟΒ 18 014 8 ὈΓΥ 
Ἡδετοάοίυβ, 1. 51), πο ἢ Βδα ζὸσ ὑμοῖν ὈῬυγάθῃ Π6 Ἰ6βϑοη, ὑμδαὺ 1 

86 τημϊπᾶ οὗ ὑμ6 ροά Ποδίῃῃ τῶ ταῦθα ἴο θ6 ομόβθῃ ὕβδῃ 1216. 
ΤῊθ χτηοϑὺ ἔδιγηοεβ οὗ [.ο86 ἰδ|68, ἰπ το Ποδὺ 18. οἼΘη 88 ἃ 

Του δἃηα ποὺ ἃ ρα ]Βητηθηῦ (ΒΌ6ἢ 88 ὑμαὺ οἵ ΟἸφο 8 δπὰ Β|ῖ00, 

4 ΤΠ δου] οδὺ 896 οὗ [89 ΘΡΒοταϊβίϊο “μακαρίτης τορατάϊηρ (89 ἀοαὰ οο- 

ΟΌΣΒ ἱπ [89 ῬυΓαρόσθδῃ ΖΕ ΒΟ ν 08. 
{ 118 ἀουδε[] τ Βοΐμοσ ἐδθ εχέταογάϊπασγ δοοοπηῦ αἴγοῃ ὮὉΥ Ηογοάοῖιθ 

(Γ. 4) οὗ [89 ΤὨχδοϊδη ἰσδο 7γαμδὶ οἂτπι ὍΘ Πόσο δἀ ἀποθὰ 88 δὴ 1Πυϑἐταϊοῃ. 
ΤὨΘ οοἸο ταύϊοι οὗ ἔπ σα ]β τὶ  ἸΟγ, δπᾶὰ οὗ ἱστία τ] Ὑσθορίηρ, ΤᾺ μΑΥΘ 
ΔΙΪΒΘΙ ΤΌΣΩ 8Π ἱσσο ρου, 86. Μ7611 88 ἔγοσῃ 8 σοὶ κίουβ νἱονν οὗ 139, πὰ οὔΣ 
᾿πίοστοδίάοι 18 ἴο00 βΒοδυίυ ὕο ΘΏΔΌ]9 υ8 ἴο ἀοίοστωηΐϊῃθ ἩΔ1ΘᾺ οὗ ἴπο09 τῶϑ (89 
ΘδΏ49. 
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διὰ οὗ ἸτΟρΡΒομπὶαβ δηὰ Αρδηηθ4 68) δῖὸ σου ]θοῖθα Ὁγ Οἴοοτο (Τπ86. 

Ι, 47---9), γῦο δὰ8 ρστουροα τὶν ἐῃθπὰ ἴῃ 086 Βα 6 οομηθοίοη, 88 
ον ἄάθποθ σοηψευρίησ 'π ὑ86 Βαπη6 ἀϊγοοίξομ, (Ὧ6 πυχτηθσοῖιϑ 8168 οἵ 

ἀοδίδ δηάδυτοα [ὉΓ βϑοῖὴθ πη86|Η8}} οδιιβο --- ραὐσϊοὐϊο τυ γσάοτῃθ 
ΜΈΙΟ. 1 88 ὑπηδύμιγα! ο Ὀ6]16νθ' του] ὈθᾶΣ πὸ ἔσαϊῦ ἀπᾶὰ ργοάμοθ 

20 ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ ἴο [86 ΒβΌΓΟΣ ἱπ' Δποῦμο ϑέθῆθ. ΤΉ 686 ρ]θδπ8 οὗ 

Ἰριῦ, ἔτοια τ Πιδύθνου ΒΟΌσοΘ ὑῃ6 0 ΟΤΘ ἀογνϑα, 8:6 8]}. δοποθηϊταϊθα 

ἴῃ Ρ]δῖο, ἰῇ ΠΟσα {818 τον νἱοῖν οὗ Ποαί ππάβ ἴῃ δηϊαυίν 15 

χηοϑῦ αἰδβιϊηοῦ δηα δϑϑυγοα Ὄσργθδϑίοθ, ΤηΘ᾽ οδῦϑο οἵ ὑ}186 ῥτθ- 

ΘΔ ΏΘη00 18 ὙΠ βουῦ αποϑύϊομῃ δι θα 8010 ὕο {Π6 οαἰτοπῃιϑύδῃοθ, 

ἐμαῦ τ 116 Ῥίαίο δ] Ὁ ἃ ἄἀθθρ β86η86 οὗ ὑμθ οὐἹ]Β, δῃα τα ϑ ΥΎ οὗ ὑ8θ 

ποῦ ά, μ6 ἀϊά ποῦ Βυῇοῦ 1 [0 ΟΥΟΥΜ 6] τη, θὰ γγὰ8 8010 ἴο 

Βυ ράσο Ὁ ὉΥ ἃ ἥττη Ὀ6]16 ὑμαὺ νἱσίτα δηα τιβάοιῃ οδηηοῦ 6 ἴῃ γαϊη. 

ΒΥ ἴαν {86 τηοϑὺῦ γραυποηῦ, Βονυονοσ, δηα ρουνδαϊηρ ΥἹΟΥ͂ Ὑγ88 

Ὁπᾶὺ ΒΘ τοραγάοα Τοῦ ποραῦνου, 85 ἃ ἀἰϑομδγρο ἔροιῃ ρδΐῃ 

δια ἰσουῦ]6. ὙΟΙῪ ΘΑΙΪΥ ΟΧΡΥΘΒΒΙῸπ ΜΘ σίνσοη 0 ὑμ18 ΥἹΟῪΣ ΕΥ͂ 
Μιτποστηῖθ, 0 βου ϑηρα ἴτοιη Β.Ο, 6984-.---600, ἴῃ στ ὮοΒ6 ἔγαρ- 

τηθηΐδ (ΘΒ ρθοἶδ}}ν ἔν. 2) ψὸ ἢπᾶ ἃ Ἰδησυϊᾶ Ἰοηρίηρ ἴον Ὠραξὰ δὼ [89 

τοαῦ οοτηΐογῦ ψΠΘὴ Θη66 6 γουῦ Ὁ} ὈΙΔΠαΙΒΗχηθηῦβ οὗ 116 δ ΓΘ 
βοηθ. ΟὈΠΏΡδσο, αὖ αἰβογθηῦ ροσοαβ οὗ ατθοκ Πὐθεαύασο, ΤὨΘΟρΒ 

(428----8) ; ΒΔρον 1465 (ἔγσ. 3); ΖΒοῦγ 8 (ΕἸὰρ. 556 Ποσ.) ; 
ΞΟΡΒθ6165 (4. Οο]. 1226); ΕυγρΙ 468 (ΕἾ. 1η0. 99, 4180 Ἐτοδά. 
608, 651----2ώ, τὸ μὴ γενέσθαι τῷ θανεῖν ἴσον λέγω, Τοῦ ξῆν δὲ 

λυπρῶς κρεῖσσον ἐστι κατθανεῖν. ᾿Αληεῖ γὰρ οὐδὲν 

τῶν κακῶν ἠσθημένος); ΑἸΪΒΟΙ. 1. 839, 472 ; ΤΧ. ὁδ9 (τι! ταῦρα 

ὉΥ Αὐβοπΐα8, 1α. ΧΥ͂. δ0 : εὗ ῬΗη. ΗἩ. Ναὶ. ὙΠ. 1). ΜδηΥ οὔδει 

ΙΩΔΥ Ὀ6 ουηα 1η ϑἴοθοοιιβ ΕἾοσ. ὃ 120, ΘΔ 0 ἢ ΤΏΟΓΘ ΟΥ 1688 φΊθΟΙΩΣ, 81} 
ῬτΟΟΙδἰ την ὑμαὺ Τϑαῦ 18 Ῥούζον ὑΠδὴ ἃ 116 οἵ ΒΟΥΤΟΥ͂, δ βοῖηθ 

Ρτοΐθαβιησ ὑμαὺ Βθαῦῃ 16 Ὀούθοῦ (δὴ 1116 1 ΔῊΥ Βῃδροα, δὰ ὑδαὺ ἱΐ 

τ) ΔΒ ἃ ΙΠἸΒΙΟΥΠΏΘ ΟΥ̓ΟΣ 0 ἢδνο 66 Π ὈΟΓΏ.} 

Φ᾽ ΟὈΙΏΡΔΑΙΘ ΤΟΙΊΔΙῈΒ ἴῃ ἡοΐθ οὶ 68 Α. 

{ ΟΥ̓ [89 γνοβι-]αίομϊο αἰΐϑσαηοθβ σορασάϊπρ Ποαία, ἐμὲ οὗἉ Απίρβαποβ 
(ϑίονω. ΕἸΊοτΗ. ὃ. 124), ἰδ Βτηοσβ; {89 τοδί ΤΟΙΩΔΙΙΚΘΌΪΘ : πενθεῖν δὲ μετρίως 

- τοὺς προσήκοντας φέχους" Οὐ γὰρ τεθ » σιν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν 
ὁδόν Ἣν πᾶσιν ἐλθεῖν ἔστ᾽ ᾿ἠναηκαέως ᾿ἐχον Προεληλύθασι »" 
εἶτα χἠμεῖς ὕστερον Ἐς ταὐτὸ καταγωγεῖον αὐτοῖς ἥξομεν, Κσινῆ τὸν 
ἄλλον -συνδιατρίψοντες χρόνον.--ΤῊο9 Ῥσονοσν, “ὝΒοτα ἔπ ροὰβΊονο ἀΐθ 
γουηρ,᾽ 1Β ᾿η όσοι πῃ οομποϑοίζοι τ βυοῖ Ἰοζ Πα 8 δΆ (μα οἵ ΟἸΘΟΌ18 διὰ 
ΒΙἴο. (Ὅν οἕἑ θεοὶ φιλοῦσ᾽, ἀποθνήσκει νέος, Μοπαπᾶοτ.) 

Ε ΤῈ οτἱχῖτδὶ αἰέοσαηοο οὗ [815 βοηξστηθηῦ ττὧϑ δἰ ἐσ θαθα ἔο ΕἼ] ΘπυΝ, 

θη οδυρδῦ Ὁν Μίάαθ. ὙγΏθα δβκοὰ, “Βαὺ τῶβ ἐμὴ9 Ῥοϑὺ ἐδίηρ Ῥ᾽ Ὧ9 
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Τὴ 186 Ἰδίοσ ροσοάβ οὗ ασὑθθκ ἰβίουυ, ἤθη 086 ἸΔΩΡΌΟΥ τηδηϊ- 
ξοδυϊηρ 861 ἴῃ ΕΡΙ ουγοδηΐϑιη μδα αἰ υβοά 1086} ονοῦ ἢ 6 παύϊομδὶ 

ταὶηα, 0818 ἀο]οἴ} νἱονν οὗ [1936 Ὀδϑοδπηθ Ἰδγ Ὁ ΡΥθαοιηϊπδηῦύ. Τὰ 

.ἴο οὗ ἰὰθ}, ἰπ ΘΒ 086 Ηοϊηοιῖς ἢοτο σοηϑαπιθα ΑΥΑΥ͂ ΔΗΥ͂ 

ἸΩΟΓΌΙα τοβθοῦοπβ οὐ ΦΠ6 ΤῊΐΒΟΙΓΥ οὗ προσ! γ, μδα Ἰοὴσ ρμβ886α 
ΔΎΑΥ, ἅπαἃ ὄνϑὴ ὑδ6 116 οὗ Θῃδγροῦο δοίϊοη, ἴΒ το ὑ86 ΓΑνδρες 
Μαραθωνομάχαι Ὦδα ΜΟῺ 8810}. ΟἼΟΓΥ, ἯγΑ39 ΠΟῪ ο]οΒρα ἴο {86 Οθοὶς 
ΤΔ0Θ ΖΘΠΟΓΔΙΙΥ͂, ἢγϑὺ ὈΥ 86 τῖβο οὗ [06 Μεαοοραοηΐδη, δηα ὕμϑῃ οὗ {6 

Βοτηδῃ Ρο] σα] βαργοιιδου. Τὰ ΟὟΘΟΚ τηϊηᾶ, ἀθρθαγγθᾶ ἔγομι 

ΡΟ] 104] δηἃ τα  ΠΠατν 116, δἀ ἀ!Ἰοἰοα 861} Παποοξουι ἢ ἤο βρϑουϊαύϊοῃ 

ἴῃ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΆΥ, Μ ΟΝ, ἴῃ ρσοηθγαὶ, θθοδῖὴθ συϑ 8} 7 ΤΏΟΤΘ δ ΤΉΟΓΘ 

ὈΠΉΘΑΙ ΒΥ 86 ζαγίηον 1Ὁ τνγ88 τοσιονθα ἴτοιῃ [86 841 αὐδγν ἰμθθηοα οὗ 

δοῖλνθ ἃπα ϑωθγροίδο 1.36, ἀῃά {86 τᾶοτο οοϊοι δἀνδῃςθα οἡ [Ἐ}6 
ΤΟΔα οὗ ἸΧΌΣΥ δᾶ τοβηθιηθηῦ." Ηδθηοο 80 ἀδνοὶοριηθηῦ οὗ ἃ 

ΠΌΠΟΙ ΟὗἨ βροου]αίϊνο βυβίθιηβ, ἴὰ ὙΈ ΟΝ ὑθογο ἂϑ 8 ὑΘΠΘΠΟΥ͂ 

ἴο ΑὙ611 θη 088 ΒΟΙΤΟΥ͂ΤΒ ᾿ΠΒΘΡΑΓΔΌ]6 ἔγοτα πιοχίδὶ 68} ταῦμοῦ ὑῃ8ῃ 
Οἢ {δ 86} Ε1πη]οὐθα τηΐβογιθβ οὗ Ἰρῃόσᾶηοθ δῃὰ γὲ0θ6. Ατηοπρ' ὑδθ 
ΙΏΟΓΘ ἔδιηουβ ἔγυιϊίβ οὗ ὑμ18 σαγάθη οὗ 1παο]θῆοθ δῃα Επημΐ, τγὰ8 
Π6 ῬΌΆΒΙ]16 ῥγοδομίηρ οὗ βυϊοϊάθ ὉῪ Ηοροβὶδϑ ((ἷο. Ταβο. 1. 84), ἃ 

Ο]]ονγος οὗ {86 Οὐγϑηδῖο βομοοὶ οὗ Αὐιϑυρρυβ. 

Ιῃ 86 ρουϊοα ΠΘΑΥΪΥ ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΔΏΘΟΙΒ ἩΠῸΒ ὑδ6 αἰ Β᾽οη οὗ 
186 Οαἴοβροὶ, γὸ βηᾶ ἃ σϑιῃδγκαῦ]6 ὈΠΘΠΟΙΘΠΟΝ Δρρθδυηρ ἴῃ [86 

Β880ρ6 οὗ ἃ ὨΠΏΡΟΥ οὗ ὑγδδίϊβθβ 0810 ὉΥ {86 8ρθοΐϊδὶ Ὡδῖηθ οὗ 

ΟὈΝΒΟΙΑΤΙΟΝΈΒ, ὙΆΪΟΒ ἅγθ δὐδθιηρβ ἰο ΘΙΏΟΟΥ τίου οὗ 

᾿ χορῆοᾶ, “Νοὺ ἴο 6 Ῥοχπ,. “Υ̓͂Βδΐ 18 [9 ποχύ Ὀοϑὺ ὑμίπρ δ᾽ “ ϑοοι ἰο ἀϊ6.᾽ 
Ιιδοϊαπίϊυβ (Π1. 18), ἴῃ τοϊδύϊπρ (818 βύοσυ,, Βα Υ8 αυδίμαν, τ τϑέθσθμοθ ἴο 
[89 8] ΘΘΌΥ ομασασίοσ οὗ ἐΐ8 βυιθ]θοῦ, “189 Βοπίθη δ, αὖ τη) ΟΣἹΒ εἷὖ διιοίου 8 18, 
βοηο αἰϊτὶ υυλέυτ. ΤῊΘ βαὰθ Εδίβμοσ ᾿88 ὑγοϑοσυϑὰ 8 ἔγαρτηϑθηύ οὗ Οἴοοσο ἀθ 

Οοπβοϊδέϊουο, ἴῃ τ οἢ ἐαὺ βοη τηθαῦ 18 τοηἀοχϑα 1π [Π6 τηροβοθηῦ Ἰαπρτιαρθ 

οὗ [86 Βοτηδῃ ἔοσυμα. Το Ἰοβομά τορδσαΐπρ  βΙ]θηυΒ πὰ ΜΊάαβ’ ὈθαΣΒ 8 

ἴδτοῖγ τϑθθσωθ]αηοθ ἰοὸ [86 βίου οὗὨ “ βοίοπ ἀπὰ Οτοϑβιιβ,, μ9 ὈῬαράθῃ οὗ ϑδοὰ 

Ῥοΐηρ, οΥἸ ΠΥ ἃ ταταΐηρ ϑμαϊηβὺ (86 οοποοὶῦ οὗ ῬΟΥΘΣ. 

«4 ΤῊΘ παίυσαϊ ἑθπάθπου οὗ Ἐμ6 νοϊαρύμπαγυ 18 τορχϑβοηΐθα πὶ ΕἸ ΟΟ]οβ αβίθϑ 

ΙΓ. 2, 3.---1 18 ἃ 8πὸ ἐγαΐ ἐπ Ηοπιοσ᾿ Β ἀθβοσιρίζομ οὗ Βϑ]θσόρμου, ὑπ 10 ἰβ 

ΟἿΪΥ αἴξοσ (9 βϑῖὸ α8.οοαβϑϑὰ ἐὸ Ὀ9 ἃ βρύον σῖῦ ταοπϑῦθσβ μαὺ ΒΘ ὈΘΘΟσΩ ΘΒ 

ἃ τηἰβαυίῃτορο.--- Ηδτα]οί᾽ Β ταϑά ῥα !οτ8 οἱ Βυϊοϊἀθ ἀσῖβο ἔγοσω ΤΘΘΊΚΏ 88 οὗ Μ1]], 

οοσαθἰηθὰ τ ἢ ἃ. ἀο]οία] υἱὸν οὗ [89 μου] 1198 οὗ 1,18, 

{ ΤΆΘ οἱάοδβὲ οὗ ἔμοϑο ἐσϑαί1βθβθ βθϑίαβ ὕο μᾶνϑ Ὀθθῃ ὑμαὺ οὗἨ (89 Αοδάθχωηϊο 

ῬΆΣΟΒΟρΡΒοΣ Οτδηίοσ, τ πο πνᾶ8 ὁμ00 ἕδπιουβ (Οἷο. Ταβο. 1. 48), Ῥαὰῦ Μα8 

Ῥουϊβῃοθὰ, Ηθιταδῶπ (οβοῖ. ἂθν Ρ]αύ. ῬὨ]]. Ρ. 418) οομβίάοσβ [86 Αχ᾽ ΘΟ ΒΒ, 

ΨἘΪΟΒ ρζοθ8 υπᾶθν (6 πᾶπλθ οὗ Ῥ]δίο, 88 ΡΓΟΡΘΌΙΥ ἸΑΥΡΘΙΥ ἀσγασῃ ἔτοσα, {πῖ8 

ἐγοαίϊθο οὗ Οὐβηΐζοσ. 
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δυζατηθηῦ οὐ τοδϑοϊϊοη Απίϊαυὶ μδα Ῥθθα 80]9 ἴο βυρρεθῦ, ἴῃ οΓγάοΣ 

ἰο βρμὺ {86 ἔοαν οὗ Ὀοδί, β 

ΤῊ ἰτγοδίΐβο οἵ Οἴδοσο πηᾶον (88 {1016 18 Ἰοβύ, ῖῦ ὑ86. ΘΧΟΘΡ- 

(ἴοα οὗ ἃ ἴον γαρτηοηίβ, Ὀαὺ [86 “6 βοπϑοίαϊθ᾽ δηᾶ “Τυδβουΐδη 

Θυοϑυϊοηβ, 88 γ76}1 85 86 Ἰοἔογθ ἴο δηά ἔγοιη ϑδγν. ΒΡ ᾽ οἶτβ, ΘΏΔΌΪ6 τ.8 

ἴο ἀηδοτβίαμα ταῦ {86 βίαρ]6 δηά τοχίυτο οὗ 1Ὁὺ δὰ Ὀθθῃ. ὙΒουρΡΆ, 

ἴῃ ΙΏΔΩΥ͂ ταϑροϑοίβ, ττοπάθγα] οἴογίβ ἴο “βγαῖθ ἰΒγουρα ὕ86 ὑθᾶτβ, 

(Π6Υ τιυϑβὺ Ὧ6 οοηΐεδβοα ἰο Ὀ6, δὖ 86 Ὀαϑῦ, Ῥαὺ “411 πδγοοῦϊοβ 

πυπηδίπρ᾽ ραΐπ.’ ΤὨΘ 5816 ΓΟΙΠΔΓΕ ΔΡΡ]168 Θ ΘΠ ΣΔΟΓ6 ΒἰΓΟΏΡΊΥ ὕ0 186 

ὕπνο Παραμυθητικοί οἵ Ῥ]αύΐαγοι, ἀπά ὑμ6 ὕμγθθ “ ΟὈῃβο]δίοηο8 ἡ οὗ 

βοπθοδ," ἰη π  ΙΘΩ [9 ποραὐϊνο νίονν 18. δἰ πιοϑῦ θη ΓΘ Ῥγθἀομ!πδηῦ. 

Τὸ ἴδ ἰπϊογοϑίϊηρ ὅο ποίθ ἐμδῦ (μ6 Ἰαϑὺ ἔγαϊῦ οἵ 6 ΟἹα Ττθθ οἵ 

Αποϊθηῦ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ ψγᾶ8 ἃ “ ΟὈπβοϊαὐϊο, πδιλοῖυ, {16 ἔαπηουβ ὑγθδῦ8θ 

Ὀϑδτίηρ 0116 πδιὰθ οὗ ΒορίμἼυβ. 

ΝΟΤᾺΙ͂ ΤΕ. 

ΑΝΟΙΈΕΝΤ ΙΕΥ͂Β ΟΕ ΒΌΟΙΟΙΡ ΕΑ 

ΤΤ 18 οὗ ἱτηρογίδῃοο ἴο σϑιηθῖ 6 ὑπο 610860 σοπηθοίίοῃ οἵ ἔθ Ογῖΐο 
1} ὑπ6 ῥγοβοηὺ Π᾽δίοραθ ἰῃ οσᾶθῦ ἴο ἃ τὶρῦ Δρρτγοοϊδίϊοι οὗ {8185 

Ρογίΐοῃ οὗ ὑμ6 Ῥῃδοάο. ὥϑοογαΐθϑ, ἴπ ὑμαὺ ἀϊδίορψαθ, Βα βῆονῃ ὑμαὺ 

ΔῺΥ δυϊοιωρὺ ὑο ϑϑοᾶρα ἔτοῃα ὑμ6 ὑσίϑοῃ, ἱπ ΒΟ. {86 ΔΒ οἱ ἢϊ5 

ΘΟΟΒΕΣΥ Βδαὰ οοπβπηροα δῖα, σου] Ὀ6 πη]αυγῆα], δ8 ἰηνοϊνίην ἀϊ18- 
ονθάϊθποο ἴο ὑῆοβο ἰανγβ. [Ιὐ 18 ποῦ τηϑῦες οἱ δοοϊἀθαῦ ὑμαὺ [ἢθ 

ἀἰβοοῦγθθ 1 0818 ΠΙΔΙορθ ΟΡΘΩΒ ὙΠῸ. 80 ΔΡΡΑΓΘΏΔΥ ἱποϊάθηΐαὶ 

ὑγαὶη οὗ ὑβουρῖ, ΒΘΓΘΟΥ Θοογαῦθϑ 18 οομαυοίθα ὕο 8 Β᾽ ΤῊ] ο0η- 

. 4 ΤΊ ἴ6 ψ ΒΘΏ Ῥϑεβίηρ ἔγοσα [8.686 Θχογίδιϊοη8 οὗ ἥϑπϑοδ ἔο [η9 ἘΣ ἰβί168 οὗ 
᾿ὴα ΘΟὨ ΘΙΏΡΟΓΑΥΥ ὅδ. Ῥαὰ], ὑμαῦ Οπ6 οδῇ σηθαϑθυχσο, [ο Βοστὴθ οχίθηΐ, (9 ἀορία 

οὗ {86 ϑυλούζου τ Β1ΟΙ [86 Ῥχοοϊατηδίϊου οὐ [8 ΟὍΒΡΘ] τοσδὺ Βαγθ ΒΏδιζοι 

[86 οΪὰ Ῥαραῃ ψοσ]ϊα, ΟὐτΏρασθ {9 ΤΟΊ ΔΥΪΓ6 0]6 τοσὰβ οὗ Ετοπίο (ἀ9 Νοροῦθ 
δαΐββο), ὑμβαὺ ἰΐθβθθ “ ΟὈμβο]αὔϊοσιθβ ἡ τοὶρῦ δῇογαὰ 4 ρ]θαβαηῦ ἔδθπιθ [ὉῸΣ 
ΡὮΪΙΟΒΟΡΆΘΙΒ ἰο ἀθβοδηΐ ροῖ, Ὀὰὺ οοὐἹἱὰ ποῦ Ἠ64] ἃ Ῥϑγϑηξ β ΒΟΙΤΟΥΙΙ 
οαγύ. “ ΗΥΙ τηχίτηθ 880 δῃΐτηδβ ἱτατηοτίβ 88 οοπδίθί, οὐ μο6 ῬΒΣ]ΟΒΟΡΙΐΒ 
ΑἸΒΒΟΣΘΙΑῚ ΔΥρΌ τα θα σα, ΠΟΣῚ ῬΑΣ ἐλ υ.8 ἀοβιἀοσδηαὶ σουιϑάϊυσα,᾽ 
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Οἰυβίοη Τρ ΡΙηρ ΔῺΥ αὐϊοιῃιρὺ ὕο οϑοᾶρθ ἤοτὰ [86 Ῥγβοη οὗὁὨ 18 

Ὀοάν, τ ΒΊΟΝ, μΠ6 ἀγρθθθ, νου] Ὀ6 ἀἰΒορϑάϊθποθ ὕο ἃ ἰσθμοῦ ἰανν, ὑΠ8 
Ψ11 οὗ ὑπ6ὸ ροάβ. ΤῆυΒβ 086 Οἷγ}} οὐ ΡΟ 641] νὶγῦπο οὗ ὑπμ6 Οτἱΐο 

ῬὈΘΟΟΙΉ65 αχϑ] θα ἴῃ ὕπο Ῥἢδ8660 ἰο ἃ το ρίουβ ἀπὺύγ. 

ΤΙΘ σ 8016 ἀυοίτϊπο, ὑμογοΐοσο, οὗ 0}}18 Ἰηϊοτοϑύϊηρ Ῥδδβᾶσο (6] 

0.---02 0.) ροοθδ ἀἸ γοῦν πα οἰθαῦῖν ὕο ὑμ6 σομαθιηηδίϊοῃ οὗ β10146 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΙῪ οἰτουμηϑίδποθ δα ἴοση), δῃᾶὰ 1Ὁ ἸὩΔὺ Ὀ6 ἀουδίρορα 1 {86 

ὉΠΙΑνγί] 6855 οὗ 80} δὴ δοὺ ψγὰϑβ δὐϑὺ ἀοιηοῃδίγαίθα τὶ ΙΏΟΓΘ 

ΘΟΠΒ ΓΑΙ Ἰηρ ΡΟΥΘ. ΤῊο δαπγαθοη ἀἀθ ὕο {818 Ῥογύϊοη οὗἩ {116 

ῬΏΦαΟ 18 δι θμδησοθα ὈΥ {86 τοιιθιηῦσαῃοθ ῃδὺ Ρ]αΐο γγὰβ ὑπάοΣ 

βϑίχοηρ ἰδιηρίδιοη ἤο δορὺ ἃ ροϑιθϊοπ σ ΠΟ σπου] πᾶν 16 ἴὸ 

Δ Θη γον αἰ δγθηῦ οοποὶϑῖοη. Ηπδη [116 Δρροαγθά ἴο Μἷπὶ 

830 [1]] οὗ ΤυΙΒΟΓΘΒ δηα 1ΠΗγτη 168 οὗ ὑπμ6 ἤθβη, δα ἷβ. δη οὶραύοη 
οὗ δὴ 8ΙΏΆΡΪΙΟΣ [614 ἴον ὕπΠ6 ἀονοίοριηθηὺ οὗ Ῥυχο Τηἰ6]] θοῦ τγα85 50 

βύγοῃρ, ὑμδῦ ἢ6 γγὰ8 ἴῃ ἀδηροῦ οἱ ρ]] αἴηρ ᾿πῦο ὕΠ6 Βῆδγδ πο ψ ΆΙΘΝ 

1ῃ. ἴον τη, ποῦ ΟὨ]Υ ὕπ6 ΕἸΡΙουγοδηβ, Ὀὰὺ ὑ86 ύοϊοβ [611 1 ὑμὶν 

Ταηδύϊοϊβτη, οὗ ργοοϊδίταῖτρ 086 Ἰανγία] 0885 οὗ βυ161 46, ΤῆΘ Ῥϑοῦ δ 

Θμλπθηοο οὗ Ῥ]αῦο 1π 0018 Σϑρϑγα 15 ΤΙΊΟΓΘ ΟἸΒΌΣ ΠΟΥ γοοορ 8806 ΘΗ 

ἘΞ ΤΌ 1Β ΒΙΏρΌ]Αν, ὑμογοΐοσο, ὑμαῦ τὸ Ἀθαν οὗ ὑγχο ᾿ῃϑίδπιοοβ 1  ἈΙΟᾺ {ῃ6 

ῬΟΣΒΑΙ] οὗ 9 Ῥμδοάο νγὰϑ [Ὁ] ονγοά, ἐβτοῦρ ἢ ἃ ΒΙΠρΡΌΪ]ΑΥ Ῥουνουδιῦυ, ὈῪ {160 

ΘΟΙΠΤΩ ΒΒ. οΟὗἨ {86 δοὺ ψ ΒΟ {818 ροσξίοι οὗ 1ὖ ΘΟ ἀΘΙΏῚΒ : γἱΖ., ΟἸθοτ σοί 

(869 Ρ. 181) δπὰ Οαΐο οἵ Τύλοα (οἴ. ΕἸοΣυΒ ΙΥ. 2, 71). ὙΥΒδΐ τηδν μδνθ Ὀθθῃ 

186 τᾶ] οἰσουγηβίδῃμοοβ αἰξοπᾶϊηρ (86 ἀθαΐῃ οὗ {86 ἤοστωοσ, ψγὸ βᾶγθ 20 

Βα ϊβίδοίοσυ τυθϑηβ οὗ ᾿γπονπρ' : (80 βυϊοϊᾶθ οὗ {10 Ἰδίσ νγὰβ ὀῃδσρθδῦ]ο, 
ποὺ ἴο {86 ἰθδοιμίηρς οὗ Ρ]αΐο, Ὀυὺ ἕο ἰμδὺ οὗ {86 ϑίοϊοβ, ο ψ ΟΝ βοοὺ οὗ 

ῬΆΙΟΒΟΡΩΥ Β6 Ὀοϊοπροᾶ. Ἡρθποθ {μ0 οθηβαγο οὗ 1,δοίαμύϊυβ (111. 18) 18 

4180, 88 Ὑ611 88 τϑϑὴ : δος Ὀοστόσίηρ (86 διρυχαθηΐ οἵ Ῥ]αύο οαχ [88 
ΒΡ ]θοΐ, ἢΘ Β8 018 οὗ Οδΐο, “ δὰ βυϊατηῦτα πϑία8 ῬἈΠΟΒΟΡῺΙ (Ρ]αύομ18) δαοῖο- 

τὶ [αὔθ ΘΟΣΩΡΌΪΒυΒ' οδέ.᾽ Μύοἢ τΏΟΣΘ ᾿Εν Αὐρτβίίηθ βρόλκβ σοραγαάϊηρ' [86 
Βυϊοϊάο οὗ ΟἸΘοτη γοίαβ : “ Θυοα ἴδιηθπη. ταᾶρηθ Ῥούϊι8 ἔβοίασα 6886 αὕδτα ὈΘΏΘ, 
ἐρδίΐ8 οἱ ροΐξιοεέ Ῥίωΐο 1086, ἀυοτὰ Ἰορογαῦ : αἱ Ῥχγοΐθοίο 1ἃ Ῥγϑϑοῖραθ ρο βϑὶ- 

τηυσπαιθ ἐθοϊββοί, γ8] οὐϊδιη Ῥσθθοθριββοῦ, π181] δῷ ηιϑηΐθ, ψμᾶ ἐηρηογίαϊἐἐαξοη 

απ υἱάίξ, ποφμαφωώηι γαοϊοηεηα, αυϊτιοίϊατα φγολίδομαιμρη Θ880 ᾿παἀϊοδββοῖ. 

(ἀθ Οἷν. θ οἱ], 1. 22.) 
ἱ ΤῊΘ ρῬαββᾶρθ ἱπ Τιορρ. ΓΧ. 818 Ο. 88 ὈΘΘῃ. 8Δ]]οροαᾶ 88 τηοοπδίδέθπξ ν.2.}} 

{818 ἀοοίσπο οὗ (6 Ῥμῃθάο. Τὺ 18 ἔσθ ὑπαῦ Ῥ]αΐο ὕπθγθ ϑχϑιηρίβ οογίδὶπ 

ἔουτωβ οὗ βυαϊοϊάθ ἔτοσῃ ρυῃιϑητηθηῦ; Ὀπὺπὺ ῬΓΟΌΔΌΙν ἨΘ 18 ΟἿΪΥῪ Βμονίηρ ΠΟΥ, 
88 8 ἰορ!δ]αίον, μΒ9 του] 4681 στ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΣΎ ΘΥ1] Ἀπᾶϑν {πὸ στ 61]ν ἀἸογοας 
Οἰσου μη Βίδμιοβ ἴῃ ΏΙΟΒ 1 ψου]ὰ οοουγ ; ΨΏΘΣΘΑΒ ἴῃ [86 Ῥμθοᾶο ἮθΘ 18 σϑᾶ- 

ΒΟΠΙΗΡ ὦ φ»γίογὶ οὰν ἃ Ὁ ποῖρὶθ ὑμαῦὺ Βμου]α ρὸ ὕἤο ϑχοϊυἂθ 18 οοουγτομου. 

(ΤῊ9 Ἰαπριαρθ ϑηρ]ογθᾶ ἱπ Ῥο]. 111. 406 ΕἸ. δπὰ Τιορρ. ΓΧ. 864 Ο,, ΟὨ]Υ 
ΒΏΟΥΒ ΠΟῪ ΠΑΙΤΟΎΪΥ Ρ]αΐο ϑβοαρϑᾶ ἴπ6 ἥἴ  οϊο Θοπ ] ΒΊ 01.) 

2 



209 ΝΟΤΈΞΒ. 

10 18. ὈΟΓΩΘ ἴῃ ταϊηᾶ (μᾶὺ ουθὴ ΟἼοογο, ἢ ΔΙ ΒΟΌΡὮ ΤΩΔΙΉΪΥ ῥγοίοϑβιηρ 

Δ]ορίαποο ὕο ὕμθ ᾿οδάθιυ, ἀοραγίθα ἴγτοπι ὑ06 Ρ]δίοῃμϊς ροβιτοη, 

Δ ΘΧργθαϑθά ἢ πη86}7 ἔδνοῦγα]6 ἴο ὑμ6 δίοϊς νἱθνγ, τ ΒΟ Δ] ονοὰ 

8 Ιη8η, ὙὮΘΏ ΟἰΓΟΠηβίϑη668 Βοοηχθα (0 681] ἴον 10, ἴο δηϊ οὶ ραῦο Ὠ18 ἔαΐθ 

(γνιογίς Ἰ8τὰ ᾿ρ8ὶ δα νϑηύδηθ ρα] πὶ ργοοεάογε οὔυϊαηι. ἴδε. Υ. 19). 

Ιη ὑ86 ΠοαΙἢΥ δηᾶ βἰ πη ρ]6 ἔΓΟΒ 688 οἵ ὑ86 ἨοΙΔΟΣΊΟ ΡΟ, 1Ὁ 

18. ὨδῦμΓΆ] ὕο Ἔχρϑοῦ ὑμδὲ ἃ οὕὔΐπηθ δ0οἢ 88 8016146 Βῃοι]α, ἃ3 Δποηρ 

ἴΠ6 ον ΗΘ Όγονβ, Τ θ6 δἰτηοϑδῦ ὑπο. [}ἢ ὑπ ἢγβθὺ ΔΡΌΏΥ ΟΠ 

Ποδστηρ οὗ ὑδ6 ἀραίῃ οἵ Ῥαδίγοοϊυβ, 1 15 β814 ὑμαὺ 4. 6}}}}168 νγγὰβ σα 

ΠΗ οΟ]Υ τοϑίσαϊηθα ἔγοτῃ ἀοὶηρ' Πϊ π|561 ν]ο θηοο, Ὀαὺ ὑΠ18 18 σΊνΘη 85 

ἃ Ῥτγοοῖ οὗ {6 ὑγαπβοοῃηάδηῦν ν᾽ ίθηοο οὗ ἢ18 ραϑβίοῃ. Τὴ 8010146 οὗ 

ΑἸ 0168. 18 οογίδ! Υ ἃ ροβὺ- Ηοιηοσὶς βίον : ὑμαὺ οὗ Εἰ ρίοδϑύθ οὕ 

Ψοοδδίδ, ἴῃ Οἀ. ΧΙ. 276, μδϑ ΘΥΟΥΥ ΔρΡρϑδγδῃοο οὗ δοΐπρ δὲ ἰηΐογρο- 

Ἰαϊίομ, δα ουϑὴ ὑδθ σϑῆηοῦ οὗ [πη6 ἀοαῃ οὗ ΑἸαχῇ 185 ὨΟΜ ΘΓ 

ἰδυ μον Ἰπαϊοδίθα ΌΥ͂ ΗοΥΏΟΥ. 

“ΤΏο ουἹἱάθποϑ οὗ ΟἼΟΘσΟ 18 οἱ [}15 βυ]οοῦ να θα Ὦγ [ἢ9 ᾿πἤἔπαθηοθ Ἡ ΒΙΟᾺ 
186 Ἐοιδη ραίχϊοὐϊο βοη τωθηῦ οχοσίθα οὐ Εἶτα. ΟὈμρασΘ [9 στϑμδυκα 0 
ἔταρσταθηῦ οὗ 815 ογϑύϊουῃ “ῬτῸ δοδυγο, ὙΏ6ΙΘ 6 ἱπάυϊροβ πῃ ἃ ΤΟΡΓΟΔΟᾺ δύ 

ἴμ9 ΟὙτϑοὶς παύϊου 88 ποὺ Ββαυϊπρ (ΠΘῚΣ 80}818 1]]υδίταϊίοα Ὀγ ἀθοϑαβ οὗ (818 
ἀοβοσιρίίουι, 16 ὑμο89 οὗ ἄοτηθ. ΤἘΘ ΒΗΘΟΣ ἰπ 818 Ῥαθβαρθ 18 πη σοσίῃν οὗ [89 
τῆ, ἍΟ ταϊρηῦ μδγνθ δὖ ̓ θαϑὺ σϑιβοση οσϑὰ [89 πᾶταϑ οὗ Θοσηοβίμθσιϑβ, πα 18 1π 

Ἰκοορίπρ ἢ ὑπ ΘΔ ΓΘ ΘΗΒΏ 688 τι} ΒΟ. (1π ΤΌΒο. 1. 80) Ἀ6 ΘΟΌΡ]68 ἑοροίμοσ 
{89 πΑΠ98 οὗ βοοταΐθθ δῃᾷὰ Οαΐο Τὴ 0100: 818, 88 1 ἐπ ῖν ἀθαῖμβ ΟΣΘ ῬΥΘΟΙΒΘΙῪ 
ῬΆΙΆ1161] ἀπα ϑαυδ]Υ νο]απίατυ. 

ὁ ΤῺῸ Μοβαῖὶο 1ΔῸ 18 516 ὺ σοραγαϊηρ ΒΌ]1Ο14θ6, δῃἃ ῬΌΔΟΥ ἴοσ ἐμ9 
ΒΆΙΔΘ ΤΟΆΒΟΣ 848 ἰδ ϑβοϊοηΐδῃ Ἰθρίβ]αίίου (Ρ. 168) τγγαὰβ β]θηΐ σχϑρδγάϊπρ' 
Ῥδυσιοῖάθ, 1ὺὑ 18 σϑυλαυκαῦϊο ἐπα (Π6ΓΘ 15 ΠΟ 8]] βίοι ἰο ΒΌΟΘΒ 8π οχὶ ἔσοτα 

ΧΑΪΒΟΙΎ ἱπ (86 Τ8}110]ἅ αυοβίϊοπίηρβ οὗ [86 ΒοΟΙΚ οὗ ΦοὉ, πα ἐπ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘΒ 

οὗὐ 10 οὐἴηθ ἴῃ ἴμθ ϑϑυβῃ ΔΠΠ818 816 Ὀοΐὰ τῶγθ δῃα Ῥϑοῦ ας (ϑδυ], 
ΑΒΙΒΟΡΆΘΙ, Ζιμιτί, Φᾶ88 ; ῬιοΙθηλδθιβ, ἴῃ 2 Μίδσο. Χ. 18, 18 ἃ ΟἿσϑϑι). 
Ατοὴῦ [80 Ζραϊοΐθ οὗ {86 Ἰαΐθσ ροσϊοα οὗ ον θη Ὠἰδίοσυ, δ ἌρΡΡρθδσβ ἰδαΐ 
8 1688 ΒΑ] αἴδτν Υἱὸν (ῬΓΟΌΔΟΙΣ ἔτοτὶ Βα ἢ ΘΧΘΙΊΡΙΘΒ 88 ΕΑΖΙΒ ἢ 2 Μδο. ΧΙΥ͂. 

42,) δᾶ αἀϊβιδβοα 1[86]: ΟΟΙΆΡΘΙΘ {86 Θἰδθοσαΐθ δυραπιθιύ οὗ Φοβορθιβ (Β6]]. 
Ψψυά, 1171. 7, δ), ἜΏΘΙΘ [6 ἀἸβουβθοβ 6 αποβύϊοι οὗ {π6 Ἰατν α] 688 οὗ βαυϊοϊάθ, 
δια ρἶνο8 8 νϑσάϊοῦ ἴῃ (86 πορϑίνθ. 

Ζ Ἐοραγάϊπρ [86 ἀρδαί οὗ Α͵αχσ ἔμοσθ σσοσὸ ἰσδάϊίϊουϑ ἀἰδοσουύ ἔγοτα (μα 
ΜἘΪΟΙ ΒΌΡΒΟΟΙΘΒ τϑπάογοὰ ουστοηῦ ( απ οτΒ βορη. 11. ὑ. 14). Τὸ ἰβ ποΐ 
ἱΤΩΡΣΟΌΔΌ]6 ἰΠδὺ 1 γγὰ8β ὁπ [8.9 βίσθῃρ οὗ βοσηθ οὗ [8686 ἐμβαὺ [9 Ἠοπουσαῦ]θ 
ταθηΐίου οὐ ΑἾᾶχ τϑϑίβ ἴθ 89 Δροϊορυ (41 Β.).---Ὡθ πᾶτὴθ οὗ μ9 ΤΈΘΡαα 
Αὐτοόῴφονος (1. ΤΥ͂. 396) ῬχοῦαὈ]ν οοπηθοίβ 1861 τι ἐμ ἐμο Ἰοροπᾶ οὗ Μϑηο- 
ΟΘῸΒ ΒΔοΙ Βοίηρ᾽ ΠἸτηΒ561} ἔοΣ ΤΉΘθΘΒ. ΤὨΘ ουδίοτῃ οὗἉ βαου  βοῖηρ' ἢ {δ 6 ἔπιογαὶ 
ΗἾ16 ρᾷγνθ σῖβθ ὕο (8168 οὗ 861. βδοσῆοθ, τ μο ὍΘΑΣ ἃ ἀϊδύαιιῦ ΤΘΒΟΙΩΌΙΑΠΟΘ ἕο, 
Ῥαῦ ταυϑὺ ποῦ ὈὉ6 οοπίουπαοα ψηδι, Βυ1ο᾽46, Βι0 ἢ. 88 ἐμπαῦ οὗ Ενδᾶπο (οἴ. 68 Α., π.) 
δοᾶ ΟἸ6 (Α}0]]. Βδοά, 1. 1068). 



ΝΟΤΈΝΡ, 202. 

Ϊὴ {86 [γτῖο ροτοὰ ὑδ6 ὕγϑοθβ οὗ {})8ὲ ὁσοῦστθηοθ οὗ {818 οὐτὴθ 
ΔΘ ἰουπα στα Ά}}Υ Ἰπογθδβίηρ᾽ ; δηα, 'ἴῃ ὑ86 Αὐἰὶο ρογοά, 1 ὈΘΘοϊη68- 
8. ΟΟΙΏΡΑΓΔΙΥΘΙΥ [Δ1}1118 ὑπο. ΤῊΘ θαυ]οϑὺ Ἰηϑύδηοο σοϑύληρ' οἢ ΔΉ. 

ἴο]6γ8 016 8818 οὗ ᾿ιἱδίοσνϊο ἔδοϊ 18 ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ {μᾶῦ οὗ [86 ἀδυρηῦοβ οὗ 

ΤΙΥΟΔΙΆΌΘΒ, ὉΠ66Ρ {86 Βοοῦγρθ οὗ Ατσοβη]οσμα8. τη 685 οὗ ΑἸ]ΟΓ- 

θσι5 (1. 17) Ξρθᾶκβ οὗ ἀγχονή 88 ἃ ΤΟΒΟΌΓΟΘ δαορ θα ἴῃ [18 ἀπη6 ὉΥ͂ 
ΒΟΙῺΘ ῬΘΙΒΟῚΒ 0 ΒοΙ 1116 ψγὰβ Ὀυταάθηϑοιηθ. ΤΤη6 ἰΔ168, ΠΟΎΤΘΨΘΟΣ,. 

οὗ {86 ἀδδί!β οὗ Τιυγουγραβ, Οὐμγγδάθα, ἃπὰ ϑδρρβο ἃγα εἰμ 

Βο οι ΟΥ βαβοθρί]6 οὗ οΟΥΒΘΥ δσρ]δηδίϊοῃϑ. 

ἴῃ ὑ8ο ροτοα οὗ ὑπὸ Αἰὐο ἀγδπηᾶ στϑίθγθῃθβ ἴὺ Βα ϊοι4θ ὈΘΟΟΤῚΘ 

ἸΔΟΤΘ ὨΌΙΩΘΓΟΊΒ, ἰΠΒΟΙΆ 0} ὑμαὺ 086 ὑχαρθαϊδηϑ " ὑχσδηβίοσ 086 ὁ[8- 

τϑοῖθὺ οἵ ὑπ6ὶγ οὐσγῃ ἃρθ ὕο ὑδθ Ὠθροὶο ὑΐπ|6, ΒΟ, ἴῃ 0818 τοϑρθοῦ, 

Τϑορῖνοθ 86 τοβοοίϊοῃ οὗ ἃ ἀαυΚΟΡ οο]ουσίησ ὑμδῃ 86 ἩΗοχηθσὶς 

ῬΟΘΙῺΒ ϑιγδηῦ 8 ἴῃ δου ίηρ [ο 10. [Ιῃ ὑ86 Ρ.Ὀ]1ς ιδύοσυ οὗ 186 

Ῥταχλαῦο ροτοᾶ, ὑ6 ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘΘΒ ἃΓ6 Πουϑυ 6 16858 ἔονν δηὰ Ὁπίτα- 
Ῥογίδῃηῦ : Ὀββϑι 4698 ὑῃ6 δραγίδῃ οονδγὰ δον Τβογορυ] (Ηοτοά. 
ΥΙ]. 252), [86 τιδᾶ ϑραγίδῃ (Ἰ]θοιηθπθθ (Εδγοα. ΥἹ. 75), ἀηὰ {88 

ἀεζοαϊοα ὥὥρρατίδῃ Τιμηοογαῖοθ (Τυο. 11. 92), 10 18 ἀουδύξα] 1ὃ ὉΠ 6γ6 
18 ΔΗΥ͂ ΤΟΟΟΣΘα Ἰηϑίθηοθ οὗ ῃοΐβ : [86 Βουγ τορδγάϊηρ ΤΙ ἰϑύοοθθ 

18. ΘΥἹἀθη]ν αἸ ΒΘ ἰθνθα ὈῪ ΤὨπογα 4685 (1. 188). 

10 15. ΟὨΪΥ ἴῃ ὑΠ6 ἀρ βιιοοθοαϊπρ {Π6 στοαῦ Αἰ ρογὶοά, ψἜΘη 

1ῃ6 δηοϊθηῦ ΕΌχΘ οὗ μ6 πίϊοη νγὰβ αἰ ϑβο]νϑά, ὑμαὺ νῷ ἥηᾶ ἃ Π6 Ὁ 

ῬΒΘΠΟΙΏΘΠΟΙ ΔρΡρΘθατίπρ ἰπ ἐπ6 τἶδθ οὗ ρῆδβεβ οὗ ἐμουρμῦ, τ ΘᾺ 

τοραγα θα βυϊοϊάθ ποῦ ΟὨἹΥῪ σιῦποαῦ δυθγβίοη, Ὀαῦ ονθὴ 1 ἃ οογίϑι ἢ 
ΟΟΙΏΡ δόμου. ὅδ τηδίοσ! αὶ] ϑύϊο ῬὨ]Π]ΟΒΟΡΆΥ͂ οὗ Το οοΥ [8 18 βαϊα ἴο 

.ᾶῦὸ δἀορίοα 1 88 ἃ Ἰοριυἱπηδῦθ Θοποϊ βίοι ἴο [16 (Ἰλιογ. 111. 1052): 
ἴῃ οογἰαΐϊη Βοου ΟΝ Οὗ ὑ8:6 ΒΟΠΟΟ] οἵ δοογαῦῖθϑθ Ὁ 10 γγὰβ τοραγαθα 85 Ὀοὶ ἢ 

“ ἘΒρϑοῖδ!ν ΕσρΙ68, Ὀθίπρ τραγικώτατοςς. ΟἿ. Ζέβομ. Αρϑτη. 876 ; 
Βορῃ. (Πα. Τγε. 1287; Ἐπῖρ. ΗΠΡΡΟΙ. 767. ΤῊΘ γγοναι!πρ βρη τηϑηΐ 18 
ἐμαὲ οχργϑββοὰ ἴῃ βόρὶι. Α͵αχ θ8ὅ, κρείσσων γὰρ Αιδᾳ κεύθων ὁ νοσῶν 
μάταν. . 

Τ ΑἸΒουρῊ ΣΘΒΟΡμοΝ ᾿δΔ8 ρίνθῃ πὸ ἀϊδποῦ οὐ ἀϊτθοὺ γοΐθθ οὰ [δ9 

ΒῸρ]εοἱ οὗ βυϊοϊᾶθ, ἀμ τηϑν Θυθη. ὯΘ ΟΟΠΒΙ ἀΘγθα 88 Ἰθπαϊηρ' δοΙπθ οουπὔθ δ Π 08 
ἴο ἴὉ ὃν [86 ραΐπϑ 89 88 Ὀοβίονθα ουῃ 89 Οχϊθηΐαὶ σοχθδηοθ οὗ Ῥϑῃΐμϑα ἴῃ 
[89 Ογτορᾶϊα (Ογσ. ΨΙ1. 8, 14---1 7, αἰ8ὸ 86 ἀθνοίζοι. οὗ Ασίαραΐδβ, Απδῦ. 
Ι. 8, 29), ἴμοτθ 18 110610 ΟΣ πὸ ἀυδιθῦν 88 ὕο [86 ορἱῃίοι οὗ Ῥ]δίο ἀπ Ασϊβίοί]θ, 

ὙΟ 81:6 Ὀοΐῃ αὖ ὁὴ6 ἰῃ (818 τοζασᾷ. ἘΔΟἢ σϑϑ 68. 8 ΘΟΠΟΙ ΒΊ9 πα ἰπ ΗΐΪ8. Οα 

ΨΆΑΥ: ὙἈ11 ῬΙαύο δίζϑβθ 18 βίδα ἅροῖ [86 ἀθρθπάθμοο οὗ Μδῃ οἱ ἃ ἈρΠΟΣ 
ῬΟΥΟΣ, δπα ὑμουθίοσθ ῬΣΟΠΟΌΠΟΘΒ 1ὖ ᾿πηρίουϑ, Ασίβίου]θ σϑβϑὺβ ᾿18 ὀοπο] υβίομ 
ῬΔΙΌΥ ὁπ {86 ἔδοξ οὗ διιϊοϊὰθ Ὀοίῃρ; ποὺ οουγαρθο, θαΐ οοτγατάϊοο (ΕἸᾺ. ΝΊο. 111. 
11,1, “ὙΆΘΩ 811 ὑπὸ Ὀ]Δπαἰβητηθηίβ οὗ 116 ἀγὸ ζόπμο, ΤΟ οοσασὰ βηθα Β ἴο 



904 ΧΚΌΟΤΕΞΒ. 

ἃ οσοτηροίθηῦ δηα ἀοβίγα Ὁ]6 οχὶΐ ἔΤῸΠπὶ ΤΊ ΒΟΣΥ, ΥἹΖ., ἴῃ ὅ86 ΟΥὐτθηϑὶο 

ΟΥ βοοίΐοῃ οὗ Αὐβέρριηβ (εἴ. Ρ. 199) δηὰ ὑμ6 Εγοίγιδο οὐ βϑοίΐομ οὗ 
Μοποάρημιβ ; "' δηά [86 ἴουπηάογβ οὗ Ῥοϊοίδιη, Ζθμο δηῃᾶ ΟἸδθαηί 68, 

ἉΓΘ 5814 0 Πᾶῦθ θχϑιηρ  ῆθα ῬΟγβοηδ}ν Ἡμδὺ ὑΠ6Ὺ ἰδυρσηὺ {π60- 
τοῦσαγ. Ιῃ {86 δοῖυδὶ ἢἰβίοσυ οἵ 86 ροσὶοά, θοῦ παύζοῃδὶ δηά 

ἀοχηοβίϊο, (6 οδίδιοσζιθ οὗ βυομ ΟΟΟΌΓΓΘΠΘΟΒ τησδὺ Ὧδ οομΐοβϑθοα ἴὺ 

δυρσιηθηῦ ἴῃ 8 ΑΙΓΩΣΑΥ ῬγΟροΥ 05. 
ΤῈ στὸ ἴυγῃ ἔγοτῃ 86 δηηδῖ8β δηᾶ 11ὑθγαῦμισο οὗ αὕσϑθοθ ἴο ὕμοβθ 

οὗ Βοιηθ, τὸ ἀΐβοουον ἃ βίδίθ οἵ ἔδοϊηρ δηα οἱ ργϑοίδοο ἴῃ 18 τοραγὰ 

τοῆοοίϊηρ ἃ βοιλθνδὺ Ἰυτα Ἰ᾿σὰῦ οὐ ὅμ6 Βἰβίουυ οἵ 086 Ττηρογῖδὶ 
ῬΘΟΡΙ6Ζ ΤἯὙνο οδιιβοβ οοπμουτοᾶ ἴο τϑηον ΒΟΙΏδΔη ΠΙΒΙΟΥΥ ΙΏΟΓΘ 

{τᾶρΊο πη 0818 τοβρϑοῦ ὑβδη ὑμδὺ οὗ ὕτθοοο, ΤῈΘ ἤγϑὺ ψγ8ἃ8 ὑ88 στοαῦδσ 
Ἰηύθηϑὶ οἱ ὑπ6 Βοιηδὴ ομδγδοῦθσ, ἱπιροβὶηρ οἡ 1.861} ἴδϑΚ8, ὅπα 

διτοραύϊησ ἴο 1086} οἸαίτηθ, ἰῃὰ π6 Ρυγϑαϊ οὗἱ σοῦ Εογύσηθ τγὰ8 

Ἰηἀοοα ἀοδρίαοά, Ὀαΐ ἴῃ [86 δι] το οὗ σοῦ [ῃ6 ΝοΠΊΘ818 γγ8ὰ8 Ὀούῃ 

ἀοδία, ἔθ Ὅσανθ 1ἶνθ ὁπ. ᾽), ῬΑΣΕΥ οἡ {89 ἔδοῦ ἐμαὺ 10 18 δ ᾿πΊΌΤΥ ἰο {π6 Βἰδὺθ 
οὗ ψΒΐο ομθ 18 8 τρϑσοῦος (ΕΒ. ΝΙο. Υ. 1δὅ, 8). ΤᾺΘ βίοσυ, ἐβοσοίοσχο, 
τορδσάϊηρ Αὐἱβίοιθ, ὑμαῦ Ὧθ ὑβυον Ὠἰτη861 ᾿πΐο {Π6 σαγβίθσουβ ουστοηὺ οὗ 

[86 Ἐπυσῖρυθ, στὰ (89 ψοσῆβ, “ΤΡ 1 σδηποῦ οοΟΙαρσθμοπα {8660, ἕπου Βμ8}Ὁ σταο;, 

τοῦδ Ὀ6 Ῥσοπουπορά, οἡ ἱπύθστιϑὶ 88 Ὑ70}} 835 ϑχίθσῃιδὶ στον α8---ἼΠκὸ {16 ΒΕΟΥΥ 
οὗ Ἐπαρϑάοοϊοβ φ]υηρίηρ ᾿ηΐο (86 οδυϊάτοι οὗ ΖΕ) η8---α ΤῊΟ19 Ὀσαυθσν οὗ 
δΒοθοη.---ΟΟἸρατο [80 βίοσυ τορασάϊηρ ἔμ ἀδδαίῃ οὗ Ζαϊίθυουβ ((0]ἃ 8180 
τοδσάϊπρ ΟΒΔΤΟ 648 δπα Ώ)]100168), ΣΟ 18 ΘαΌΔΠΥ πηἰτυδίνοσί αν. 

5 ΝῸὸ ΑἸ ΒΙΠΘΙΘΒ 18΄᾽ βαΙἃ ἴο βανο αϊσϑούθα ομθ “ἴο ζοῖ ΒΘΏ896 ΟΣ ἃ Βϑ]ύοτ 
(ΡΙαἴάτοι, Μον. 1089 Ε.). ΤΉΪΒ, ΒΟΎΤΟΤΟΣ, 18 ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἈΥΡΟΣΡΟ]θ, 11 {86 
ϑχδβοσχίδίοη Ὀγ Τθορπΐβ (17ὅ). Οοταραχο σορασγάϊπρ; ἔμ9 ἐοθβηηρ οὗ ΟΣ ΘΠ ΘΒ 

δια Οταΐοϑϑ, [0 Βίτο ας ὑσδαϊξῖοπβ πὶ ΠΙΟρΘΠ68 ,δοτΐ. (ΠΥ. 8, ΨΙ. 86) ; 8180 

ἴῃ Φυ]!14π Οταΐ. Ι. δὰ. 1π|. Ηθποθ, ἴῃ 811 ὑχο ΠΣ ν, ρατὺ οὗ [0 δατηϊταϊοιι 

αὐσοτ θα Ὁ (89 ΟΥγπῖο ΞΌΒΟΟΙ ἰο ΑἾδαχ, ὑμῖν ἑανουσιύθ ομασδοῦθσ διότ [86 
δ. οΙθηῦ ὨΘΙΌΘΒ. 

Ἐ Αταοτρ [δ ΤπΟΣΘ πο Ὁ]0 ΘΧΘΠΊΡ]68 ἃγ βοοσϑίθβ, Ὠϑπιοβίμθηθθ, ΝΊοο- 

οἷἶοβ, διά ΟἸϑοσιθπθα (Ρ] ἴδιοι, γι. ΟἸθοσῃ. οἷ. 81---87, ψΠογο ΟἸΘΟΙΏΘΗΘΒ γβὲ 

ΔΥΡΘΒ αραΐηδί [86 δοὺ, απᾶὰ ἔπθῃ ἴοσροὶβ ΗΪ8 οὐσὰ σϑϑϑοπίηρη). Οἱ, Χοη. 
ἯΔΘ]]. ΥἹ, 1,7; Αὐἱϑύ. Ἐποὲ. 1. 14,8; Απίμο]. ὙΠ. 498, δ17. 

1 1ῦ οἂπ ΒΟΔΤΟΘΙΥ 0 ΟΔ]]6α 1η]υβίῖοθ ἤὸ τδῖζθ σϑἕθσοποθ Βοσθ ἴο ἐδμ8 

δτοαίος αἰθγορασα οὗ Βυτθδη 116 τ ΟΝ στὸ ἃγὸ οηξ θὰ ὅο Ῥχϑῖθσ 88 88 
ἐπι ρθδοβιηθηῦ ἀραϊπδί ἘΟΤῚΘ 88 οοιρασοὰ νι ΟὝΘΘΟΘ, ΤΠΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ ψὮΘῈ. 
Ὑ. ΤΟΙΙΘΙὉΟΣ {86 Ὀ]ΟοΟάΥ Βμονβ οὗ {πο Βοτθδπ ΔιιρὨἰ μοδίσο, [Ππ6 ὈυΐΟΒΘΣΊΘΕ 
οὗ ψὩΟΣ ΟΣΘ ΔΟΡῸΣ πδίαχα βοα ἴθ ασθθοθ. ΟὈσωρασθ {86 β σΊ Κιπρ' Ῥτούοϑί 1π 

βθηθοδ᾿ 5 βουοη ἢ ΕΡΙ 8.16, οὰ 8 σϑίασηι ἔτοσα (86 διδρ μϑαΐτο : “ οσυθ 10" 
(τ6490) οὐ ἐμλιωρηοηΐον, υἷα ᾿πῦον λορηέμθα Ταὶ !᾿---ΤῊΘ πδῦομδὶ ϑηἐυδίαδση [ῸΓ 

[6 ποῦ τη ἢ ΒΌΡΘΙΙΟΥ Βρϑοΐβοϊθ 119 ἃ “ ΤΥΎΪΌΤΩΡΕ ’ ἔοβίοσϑα τῆ ὑθῃάθπου ἴο 

οοπορηΐταΐο ὑπ6 ᾿ἰβδθθ8 οὗ 116 ἀΡοσ {πῸ οσίαπο οὗ δὲ ποῦν, ΆΘΠΟΘ ΟΔΤῚΘ 

βδια πρὶ [ΟΣ ΡΊΟΥΥ, ἀπ ἔσοχη ρἈΤΑ Πρ τη ΠΟΒΒ πα αἀοαίῃ. 
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ΒΓ πα ὑτθιηθηάουϑ.Ό. ΤῊ τηδρηίϊυδθ οὗ ὑδ6 ὑμβοαίτο οὐ ψ ΒΙῸΣ 
86 Βοιιδῃ ρῥ]αγθᾶ [18 ραγί, 86 ρτδῃαθυῦ οὗ {Π6 58.659 ἰῃγοϊνοά 
ἴῃ 86 ΨΔΙΙΟῸΒ ΒχαρρΙοβ, {μ6 οοημβοαιθηῦ ἔγθαθθηου οὗ ρογύοπίουβ 
ΟΥ868 15 ὑ86 πίϊομδὶ ἰβύοσῃ, οοπϑρῖσθα ἴο τη] ἼΡῚῪ 086 ΓΘΟΌΓΤΘΠΘΘ 
ΟΥἨ ὑχαρῖο πηθ8, ἴῃ ὙΒΙΟΙ {86 ῥχοια βρὶτῦ οἵ {ῃ6 Βοτηδῃ, πη 11 
ὕ80 οἰαβίϊο βρίτιῦ οὗὐ {6 Ττιοσθ ΒΌρΡΡΙ6 Οτβοῖκ, γοζαβϑα ὑο Ὀθηᾶ, δπᾶ 
ὑμογοΐοσο οουἹὰ Ὀπὺ Ὀγθακ. Τὴθ βοοοπᾶ οϑῦβο, ΜΘ, οδπιθ ἴο 

ΤΟΙ ΌσΟΘ δηα βδηούζοῃ {86 ὑθηἀθΠοΥ ΔΙΓΘΔΟΥῪ παν ἰὼ {86 παίϊοῃδὶ 

ΟὨδγδοῖθυ, γὰ8 ὑἢ6 ργϑνδίθηοο, ἀασίηρ ὑ86 τιοϑὺ ογυϊα δηᾶὰ ὑαμιυ]ία- 
Οοὐβ Ρεοτ]οᾶ οἱ Βομπιδῃ Ὠἰβίοτυ, οὗ ἰμ6 Ερίσατοδῃ δηᾶ δίοϊς ῬΆ]]οβο- 

ΡΒ168, Ῥούῃ οἵ τ Ώ]0}, αἰ Βμουρ ἢ ὑπο δδᾶ ὑμοὶγ οτἱρὶπ ἴῃ ΟΥἼΘΘΟΘ, 
τοοοϊνοα ὑμοῖν βἰγοηρσοϑῦ Εἰϑύοσι δ] ἱπηρογβοπδίζοηβ ἔσομαι Βοτηθ, δηάᾶ 

ΔΙ Βουρ ὑπογ αἰ ογοὰ 1 τηὰςἢ, ἀρτοοϑα 1 ὑ}18, ὑμαὺ ϑδοὶ ροϑθύυ]αίοα 

ῸΓΡ τηδῃ ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΡ 18 σῇ 11ἴ6, ἩθηςΘ βυϊοϊάθ Ὀδοϑιηδ ΑΒ] ΟΠ ΔΌΪΘ 

αὖ Ποτηθ, 88 ὑπ6 ἀρργορτίδίθ δῃά, ἴῃ οοτίαϊῃ οἰτουχηβύδῃοοθ, οὗ ἃ 

Ἐοϊδη οἰἰίζθῃ : δηά ἃ “ Ποιηδῃ ἀθαῦ ᾿ Ἐ οδῖὴθ ὕο Ὁ6 δηούῃοσ ὨϑΙῚ6 

ἴου 8010146,. 

ΤῊΘ ἀονη}} οὗ {86 ΒΘΡΌΌ]1ο ἴα {Π6 ὈΙΟΟΟΥ ἢοἰα8 οἵ ῬΠΔΙΒΑ] 1 

δηὰ ῬΒΠΙΡΡΙΤ τᾶβ δοοοῃρδηϊθα ὮὉΥ δὴ οὔδραχθῦ οὗ ὑμ6 Ἐοχιδῃ 
ΤΙΩΔΏ6Β85, ἴῃ ΜΏΙΟ. Ὁ ΙΏΔΥ 6 Βδιϊ4 ἴο ἢν γϑδομῃϑὰ 108 ΟἸ Π]ΔΣ, 

ΤῊ οοπίαρίομ οχύαπαρα 1086] Ἰηῦο {116 προσ] ρογοα, {86 ΡΟ] 1168] 
σομαϊοη οὗ οιηὴθ ὑπᾶροὺ ὕῃ6 ον Οὔὐϑοϑαγβ Ῥοίηρ οδ᾽ου δίθα ἴὸ 

τυ αῦθ ταῦθ ὑμδὴ ἄρρθᾶβθ {π6 τηδίδαγ. ΤᾺ6 ρᾶρθὰ οἵ Τδοϊύῃβ 

οοπύδίη 811016 ὑδβυ ον Ὀοὺμ ὕο {6 Βυτηρίομιβ δηα ἢ 6 οδ086. 

1 νὰ παῦσαι ὑμαὺ ὑμ8 ἐγαρῖο βοθῆθϑ, 1) ΘΟ ἢ 086 στοαῦ 
ἘΘΡΟΙΙσᾶπΒ βρη βοα {Ποὴ} ἀθραγῦιγο ΤῸ] ἃ ψγου]Ἱα ποὺ τπονἱηρ 

ἴο Ὁ 6 ῖ" τη, Βῃου]ᾶ σόα ἴο δ6 βΒαττουπαάρθα τ] ἃ 810 οἵ τοταδηῦὶο 

ΟΥ τηθ]οαγδιηδῦϊο ΒΡ] ΘΠ Ου, ΡΑΡΠΥ ὑβγοῦρῃ σνο]απίασν δαταϊγδῦϊοη 

ἴοῦ ὑπ  ῖν ὈΣΙΠΟΙΡ]65, ῬΑΥΡΎ του ΠΥΟΙ ΠΔΥΥ Βυτη ρα τ ἃ 

ἘΠ’ βαποίαιῃ Ζοραηα νἱΐδτα 8604 τ)0γ6 Ῥοτορὺ,  ᾿τηϊβίδατιο δῃϊταδση ΠΟ001- 

Ἰοτο υἱἂ Μασίλὶ 1. 78. (Οὐχωρασο ΙΒ βρθᾶσο, Απί, δὰ Ο]θο. Αοὐὲ ΤΥ. 

3. 18, “Απὰ ἤθη, τιμαί Β ΒΙρῃ, ψ Βδῦ 5 ΠΟΌ]6, 1,68 ἀο 1 αὔἴοσ [86 δέσὰ οηιως 
72,ϑλἴομ, Απιὰ τα οί Ῥσγουὰ ἴο ῥβικα 8.ἢ-- Α8 ἐδ Ἐοσηδη8 ψοχθ σϑοκοηθὰ 
ὃ πίοι οὗ Κῖπρϑ, 8ὸ 89 Ἐοζηδῃ τηο0α6 οὗ ἀθαῖῃι γγὰβ σθοϊζομϑὰ θοῦ δεῖν σορμαὶ. 
“ Ἀοσίο πιογο, ΒΑΥΒ Τῆῖνγ (ΧΧΧ. 16), “ δὰ ἱποοσία ξοσίιμδο υϑηθηυσα οσγαΐ;, 
τοραγαϊηρ ΜΑΒΙΠῖβθα οῖνηρ (6 ὈΟῪ] ἕο βορδοῦῖθθα. ὅο (86 ἔνγο ρτοαίθβί 
ΘΠΘΙΊ198 οὗ Ποτηθ,. ΗδΠηΪ 041 δηα Μισιἀδίθβ, νἱϑὰ στιὰ ἘΠΘΙΤ δαυρτιεύ ἔο68 
ἴπι [6 ΤΏΔΏΠΟΥ οὗ ἐμοῖν ἀθαίῃι. 

{ὙΠ Θχϑρ]08 οὗ Οαβδαβ, ΤΙ πίιβ, απα Βυιΐαβ αὖ ῬΈΣΠΡΡΙ, βθοπὶ ἰο 
ΒᾶΥ6 16 ἃ οοηῃίαρίουδβ ἸΠΠΌΘΠΟΘ ἴῃ [80 ΙΠΘΙΔΟΣΊΘΒ οὗ [Π6 ρἷδος (Αοίβ ΧΥΙ. 27). 
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416 οδι886. ΑἸποηρ ὑμιθδθ Βοθῆθ8 ΠΟῺΘ [88 Ὀθθὴ ἰηνοδβίοα τι 

τοδί Ρορ οὗ οοἸουτίηρ ὑμδῃ [80 ἀδαίι οἵ Οδΐο οὗ οι," τ ΒΟ Β 

ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 βε]α ἴο Ὦδνο οχοσίθα, δὺ {ῃ6 οἷοβο οὗ [6 Βϑρυ]οδῃ Ροτϊοά, { 

ἃ ἰϑβοϊ δυο ΘΧΘΟΙΪΥ 5: 1118 ἴο ὑμαὺ οἵ Ικιογοίϊα δὖ {86 Ὀορίπηΐηρ 

οὗ 086 βαπιθ ρου 'Ο Τὰ 185 ΟἿἹ]Υ ἴγομι ὕ8μ6 ᾿ηδποησο οὗ βυοΒ ΘΧΔΙΠΡ]68 

188 γγχὸ οδῃ δχρὶδὶπ (86 Ταϑι οσϑ Ὁ]6 ἔδοῦ ὑμδὺ ὑΠ6 ταῦθ ἃπα σϑηθῖ- 

ΔΌΪ6 ἡπιστβργαάθησο οὗ 86 ΒΘΡΌΘ]ς ποῖ ΟἿΪΥ ΘΧργοϑϑοα π0 αἰγθοῦ 

ΔΥΘΓΒίο ἰ0 βι16146, ΒΟ 88 γἯἪὸ πα Δρρϑδσρ, ΤΏΟΓΘ ΟΣ 1688, 1π [86 

Ἰορ᾽ϑ]αυϊοη οὗ {86 Οὐκ δοτηπη πηι οβ, 1 Ὀὰὺ ονθη δοοογάθα [ο 10 ἴῃ 

οογίδὶη ᾿Ἰηβύδηοοα 8ὴ ΒΟΠΟΌΓΔΙΪΕ ᾿πηπαηϊγ. πον ὑμ6 δεν Ἐπὶ- 

ῬΟΓΟΥ͂Β, ΒΌΟΝ ῬΘΙΒΟῺΒ 88 ὈΘοῦΙηΘ ΟὈΠΟΧΙΟΌΒ, δ σπου] ἤανθ Ὀ6ΘῺ 

σοηάθιῃμηοα, ἩΠϑύμοΥ ΒΟΥ ΟΥ ὉΠ] ΠΒ01Υ, 85. ΟΥΤΩΪΏΔ]8, - ἔγοα ΠΘΠΤΥ 

οχοουΐρα βοηΐθημοθ οα {μρθιηβαῖνοθ, ἢ ΟΥΟΥ ἰο βθοῦγο Ὑ]ιδύ ὑΠΟΥ͂ 

σοῦ] πᾶνα ἴογίοϊϊθα ὉΥ δὴν οὔδιϑσ ἀθαίῃ----ὈΌΧ14] ὕο ὑπο} ὈΟά]68, 

δα {86 Ῥοββοβϑίοη οὗ ὑμιϑὶγ ρσγορουν ἰο ὑΠ6 1} ἔβη! ]168.8 [ἢ ὈΓΌΟΘΘΒΘ 

4 

“ Δτλοὴρ ἰδ686 Θποοσηϊαβίϊο Ῥσαῖβοθ οὗ Οαΐο ΤΩΔῪ ὈῸ6 Βροοϊῆοϑα, 88. διηοην 

[10 τηοβὺ ἐδηίαϑβίίο, (86 ορίρταμι οὗ ΕἼοσυβ (ἀπίῃο]. 1δ΄. 1. 218, Μογο), 

ΨΈΘΙΘ ΟΠ6 (ὐδΐο 18 βαϊὰ ἴο Ὀθ6 ψοσίμ ἴσο Βυπάτοα ϑοογαῦίοθ.--- Εσόση ΤΩΙ 

(ΞΞπι. 111. 670) {86 δαπιϊγαίζου ἔοσ Οαΐο ραββοὰ ἴο τηοάθσῃ ἐΐσιθβ, ἱγουρἢ 
θδμίο (Ρυσς. 1. 78). 

Ὑ ΤῺῈΘ γόῖθ οὗ [809 ΤΆΓΣΑ.ΪΗΒ ΒΟΟΙΩῚΒ ἴο βάν ὈΘθὰ 88 ἔγυϊξ] ἱπ οδιυιδίηρ, 
[18 οὐἷπηθ 88 [. 9 ἀοτοϊπδαίίοι οὗ [89 θθβασβ. Οὐχρασο [86 ἰγδαϊξομβ πῃ ΡΊΣπ. 
Ν. Η. ΧΧΧΥ͂Ι. 24, μὰ ἔοσν. σισρ. Ζπ. ΧΤΤΙ. 608, τορχατάϊπρ [0 οδθδοίβ οὗ 

ἸΤαταυπῖδὴ) ΟΡΡΓΟβαῖοι ὯΘΑΣ ἰο {86 Ὀορίπηΐηρ οὗ 6 ΒΡ] οδπ ΡΟΓΙΟα.---- 
ΑἸ ΒουρὮ 10 νου] 6 υπ͵υβῦ ἰο βὰν ἰμαῦὺ 86 ἘΘΡΟΡΙοδη ροσϊοα ἴῃ 108 ΘΑΣΙΟΣ 
ΘΟΌΣΒΘ, ῬΓΟΥΣΟῸΒ ἰοὸ {80 ἱπίτοσυοίίΐοη οὗ Αοϊς δπὰ ἘΠ᾽ ουσθδῃ ῬΣΊΠΟΙΡ]6Β, 

οομ δῖ ἢΒ 80 ΙΏΔΠΥ ἀΔΤΈ ΘὨΐχ]68 88 108 ἰαΐοσ ((8 9 ϑχδιαρὶθ οὗ θαυ Ῥοΐπρ 8 
δἰσιεἰπρ οοπίγαδύ ἰο ὑμαὺ οὗ Οαὐό), γοὶ [86 Ῥϑοῦδσ δἰξαάθ οὗ Βοσαδὴ ἸΔῈ 
ἰονατὰ βυϊοϊάθ 7 ϑ:1Ε66 (μ9 Δ] οραῦζου τορασγάϊηςς ἴδ9 ἨϊδίοσΥ οὗ Βόσαθ οοπϑὶ- 
ἀοτϑᾶ δ8 ἃ ψῈ0]6. 

Ζ ῬϑρδΙ 68, ΒΌΘΙ 88 Θχο βίο ἔστοσα 1ηἰθσυτηθηΐ, ΟΣ [ἢ Π1|κ6, ΟΓΘ ΘΟΙΩΙΉΟΏ. 

ΟΝ Ζοηοῦ. Ῥτον. ΥἹ. 17. “ΒΟ μῖποβ (οοπίν. ΟΥΘΕΙΡ. 88, 88) το κϑθ σωθη οι. 
οὗ δὴ ΑἰΠοηΐδη Ἰανν ὑἰμαὺ [6 Βαπᾶ οὗ {πο βιιϊοϊάἀθ 88 ἴο Ὅ6 Ὀυτοᾶ ἀρατί ἔγοσει 

186 Ῥοᾶν ΨΒΙΟῺ Ὁ Βδὰ 5β]αη. Ξο Ρ]δΐο, ἱπ Τορρ. ΓΧ. 878 Ο,, ΙορίβἸαῦθβ ἔοσ 
89 Ῥυπίβῃσηοη οὗ βυλοϊάθ σι βίτιρ ἔγόση ΘΟ τ ϊο6. ΟΟσρασο [86 ἐγϑα 008 
τορασαϊηρ [86 ΡοΙγ οὗ Οϑοβ δπᾷ οὗ Μ8β81118,  ἘΟῊ δ] ονγοὰ ἃ τηδη (0 οὈΐαΐτι 

Ἰϑρανο ἔσοσα {86 τηδριβίσαίϊθ, ὁ. οδυβο ββόνῃ, ἴο Ῥὰΐ Ηἰτηβ6 1} ἕο ἀθαίῃ. (γ.8]. 

Μασ. 11. 6: οὗ Τὐῦδῃ. Ὥθοϊατα. Χ., ΧΙ]. αἷδο Μοσοῖβ Ὁ ἱορῖα, Βοοὶς 11.) 

Τη (818 χσοβρϑοῦ Θσϑοκ ᾿υσθβρυτιάθμοθ βϑοσαϑᾶ ἕο 20]1ὁ [8 Ασἰβύοξθι δι ὑσῖπ- 
Οὖὐρ]ο, [δὲ ἃ τῆϑη 8 ΔΒΓ ὮΪΘ ἔῸΣ 811 Ὠ18 δοίϊώζομῃβ ο ἐϊιθ βίδίθ, δπᾷ ἐμαί ἢθ 

88 ποῦ Ὦ15 ΟὟ τηδδίοσ---ἃ συ ΣῪ αἰ οσοϑηῦ ὈΥΙΠΟΙΡ]6 ἔσοτῃ ἐμαΐ οὗ Ἑοσηθ, ΘΒ 

ταϊρῦ μαγθ ἰδῖκοη ἔοὸσ 1.8 τηοίίο, “ οχίσα ταδὶ Πϑαβ.᾽ 

ν᾿ ὃ “Ἐογυχὰ αὐ! ἀ6 86 δβίαϊιαθθδηῦ, Βυτηδ θη Σ ΟΘΟΥΡοσα, δ ηθοδαΐ ὑρβίδ- 
Ν ϑγείίμηι 7δἐἑπαπαί,᾽ Τα. Αππ. ΥἹ. 29. 

ΠΧ 
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οὗ {τη6, Ββούσονθν, 1ὺ τγὰβ ἀἰβοονογοά ὑμδὺῦ ὑμ6 βἰαῦθ νγχὰβ 1086 ἐμ ΘΟ 
το  ΠΘΉὐ]Υ ἃ ῬΘΟΠΙΔΤΥ ΒΌΘΓΟΙ, ἀπ ὑπδῦ, ὉΥ ἔο]οσίηρ [6 ΘΧΔῚρ]6 
οὗ Οδίο, ν]]αΐπ ΟἿ 116 ὙοΥΓοΒ ἴγρ6 οδὐεϊπθα ἃ ῬοΒυ μα Π1Ο15 ᾿Π] Πη ΠΪΟΥ͂ 
ἴον ὑβϑῖγ οὔπηθθ. Ομ ὑμ18 δοοοιηῦ ὑμι686 Ὀγν]θρθθ 06 οἰγοῦτη- 
Βοῖθοα Ὁγ ὑμ8 Ἰαΐοσς Ἐπροοσβ, ποὺ ἐμαῦὺ 8686 ΤΌΪΟΥΒ δα Ὀδοοτηθ 
ΤΟ Πυμ8η6, Ὀπὺ ὑμαὺ Β6Υ 84 ὈΘΟΟΠῚΘ Τηογο ἀνδγοίουβ. ἘΥαῦ- 
ΦΡΘΓ ὈΓΟΥΙΒΙΟΠΒ Οὗ ἃ ῥγο δἰ ἴνα ὑθηάθηου ΔρρΘΑΓ πὶ ὑΠ6 ἰαῦογ βίδαρϑβ 
οὗ Ποιηδῃ ᾿ανν, 8.186 ΤτΌτὰ 808], ποὺ ἔγοπι ΤΠΟΓᾺ] ΘΟΠΒ᾽ ἀογα  οη8. Ἐ 

1 σου θὸ Ὀοὺμ ᾿πϑίσιιοιδνο δηᾶ ἱπιογοϑίϊηρσ ἴο ὑγᾶθθ {86 
Ἰηῆποηοο οὗ ὑμῖ8 ἰδίηῦ ἴῃ 086 ᾿αῦϑ ρογίοαβϑ οἵ Βοιηδὴ Πἰϑίοσυ δηά 
᾿ἰὐογαύαγο, Ὀὰὺ βρδοθ ἔου 45. ΤῊΘ ϑυγνοῦ, ΠΟύγονοῦ, ΒΟ τγ6 
Βανθ τη846 Μ}7}1}}, ὑπουρ βῃοτί, Ὀ6 βυβήοϊθηῦ ἴο ΒΗ ΒΟΥ ΠηΘ ΠΟ ΓΔ Ὁ ]6 
15. 86 τανοϊυύσοη οὗ ϑβϑϑηὐιτηθηῦ 1η 86 Βοιηδὴ σου], 16}. τηθοίβ 

[πο Βυυδοπὺ οὗ ΗΒίΟΥΥ ἴῃ 086 ἢγϑὶ ομδρύθυβ οὗ 86 ποσὶ ὑμαὺ ΤηΔῪ 

μ6 8814 ἴο τἱπρ' ὑΠ6 Κη6]] οὗ ὑμ6 Ἐπηρίτο οἱ Βοπηο---ἰμΒὸ “Οἰνίαβ Ὠ 6]. 
ΤΈΘΓΟ, ἴῃ [86 ἔαοθ οἵ 8411 ἢ15 ἠαύϊομδὶ ργο) αἀ 668, ἀραϊηϑὺ {116 ἔαδοῖμδ.- 

[]0}8 οὗ πδύϊοηδὶ Εἰϑύοσυ, ὕΠ τρδχίτμηϑ οὗ ργϑυδ]ηρ ῬὮ]ΟΒΟΡΆΥ, [86 

Βα ποῦϊνο βϑύγαὶπϑ οὗ παύϊομδὶ ροϑίσυ,; δα ὑμ6 ϑδηούζοῃβ οὗ [86 {ϊπη6- 

Βοπουτοά ἘΘρΟ]Ιοδὴ }υγβργυαάθηοθ, ἀυρυδίληθ ἀδγοβ ἕο 110 18 
ψΟΙο6 δραϊηϑὺ ὑμ6 ᾿Δυ Ὁ] 688 οὗ ὑμ6 “ οπιδῃ Ποαί, ἴῺ ΘΟ ρῥἶ886 
διὰ ἴογῃχ, ὃ (1. 22---6.) Τὰ νογαϊοὺ οὗ Απρτιβθηο, ἔουπάθα οη 

“ 4 Αὐβὶτῃ ρῥγϑϑίδασθ ἰοΐυσα φαᾷ ραἰϑὺ “8 οἷν1]6 ἘΟΤΆΔΠΟΤΌΤΩ, Π1}}1] δἱτυᾶ 

ΘΟΘΓΙΟΘΙΘ ἀαᾶτη ἱπ͵]υχίατη 8] ΟΣΤ. ΟΟΙΡΟΣΪ ὈΟΠῚΒ δὺ οχιβυτηδίϊομὶ 11]αΐδση, πιθ0ὸ 

ουϊαάθαχα 1ην 186, ᾿ϑάνμρη ρωρδ ἔα1886, 80 οὖ βὰ8, ταοάο δἱξοσίιβ ἰπ͵υσία δρβὶΐ, 

ῬΤΟΗΊραΥΘ, ροσάθσθ. Νϑαιθ δάθο ἀυδιΐασὶ υἱάοθαίοσ ΡΟΒΒΘ αὐἷῃ 60 010 ζσίξα 

αὔοᾳὰσ ἔπους παΐωγαζίδ ἰἐδογέαϑ 86 ἔρδωμι οοοϊάθηαέ, ἢδ6 ἀπ8, δα οΙ 6 “ Β1 οἱΐχα 

δἰΐοσεαβ ᾿π]αχίατη βαὐ.᾽  Βγηκοσβῆοκ ΟὈδοσναύ. δυχ. Ποπι., 1.. ΤΥ. ο. 4. 
Οὐπιραρα ὑμθ Ῥσορτιδπὺ οὐβοσναίουϑ οὗ Μοπύθθαυϊθα (ΕΒρχιῦ ἀ08 1,018, 29, 9) 

διὰ Οἴρθοπ (Βοτι. Ἐταρ. οἰ. 44). 
Τ Απιορ [89 οΟἸθ᾽ βουσοθβ ου {86 βυδ)]οοὺ δύο Τδοῖύ. Ηϊδϑῦ. ΤΥ]. δ9 ; Ῥ]1π. 

Η. Ναί. Π. 7, ΧΧΥΙΠ. 2; ΡΙπ. ΕΡΡ. 1. 12,22, 1Π. 7,16; ϑθῃῆθο. Εῤρρ. 
12, ὅ8, 70, διὰ ἀθ τὰ, 110. 1Π|. 16. Το Βιοϊοίθτα οὗ [89 ατσϑϑκθ (Εἰριοἰθίαβ 
δα Απίοῃϊ 8) 18 ΤΌ Οἢ 1688 ἤθ6ΓῸ9 ΟἹ ὑδι18 τηδύΐοσ ὕμδη [89 Βοσβδῃ ϑϑύο οἴϑσῃ 
οὗ βθπϑθοα. ὅΞο Νοο-Ρ]ίομπίβτη δ πμοσθὰ τῖτα οοπβίθγ  Ὁ]6 αἰ μα] πιο88 ἔο [μ9 

ϑοοταῖϊο νίϑυν : οἵ. ῬΙοῦη. 1Χ., Ἐϊπηποδα 1.; Ῥοιρῆγσ. 49 Αὐδύ. 1. 88, 11. 47. 

Ζ ΤῈΘ ἴδπιοῦβ δπὰ ταυο -ἀϊβραϊοα Ῥαβθαρο ἴῃ ὙἹΡΡ] (Δ η. ΥἹ, 484), 
ὙὮΟΣΘ ἢθ ΒΡΘΘΚΒ οὗ βυϊοϊἀο8 [ῃτουρὰ ἱπιραίίθποθ οὗ “ Ρουϑυν δηα 0118,᾽ ΌΣΤΩΒ 

ὯΟ οχοθρίζοῃ ἰο ἐδ ρϑῃθσαὶ ἴθποσ οὗ Βοσιδῃ ῬοΟΘίσΥ, ᾿ΠΔΒΤ ΠΟ 88 ὕμ.0869 ῬΘΙΒΟΙΒ 

ὍΙ1Θ ἀθβουϊθοα ταί μοχ 88 απίοχίαπαίθ ὑμδηι. 88 ΤΑΟΣΆΠΥ Ὀ]ΔΙΔΒΌ]Θ. 

δ Τὸ ᾿ἰβ ἃ βυυϊκίηρ ονυϊάθποθ μον ἀθθρὶν μ6 Βογιδι σγου]Ἱὰ τγὰθ δἰτηοβῦ 

οἀποκίθα ἕο Ἀγ] τὶν πιὰ βαϊοὶθ, ἐμαῦ [86 ἐο]θσαίιοι, δῃἃ σθαι ἈΡΡ]διβθ 
οὗ Βι 0} 8η δοῦ ουπα ἐΐ8 ὙΨΑΥ͂ οὸυ ἃ {ϊπιθ ἰηΐο {86 ΟὨ τι βέϊαι ματι. Οὐταρατθ 
Β(, ΑἸ τοβθβ ου]ορν οὰ Ῥοϊαρία᾽Β ἀτονπίπρ ΒΘχΒο] ἢ ὕο ϑβοᾶρθ {μθ ἔαίθ οὗ 
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οΟμΒ᾽ ἀογαίϊοηβ ἀουινοα ἴγοηι 0.16 ργϑοορίβ δηᾶ ὑ}ι6 θχϑῃρ]θ οὗ ΟΠ γὶϑί, 
[45 Ὀθθὴ δβυδβίαϊποα ὉΥ π6 ναϑῦ οοῃβοηῦ οὗ τηοάθγῃ ὑβῖηκογθ, ὑῃ6 

ϑἰταΐη οὗ ὙΒοΒ6 βοηϊπαθηῦ ἢ88 ὑμογθίογα Ὀθθῃ, ἵπ {88 τηδίη, ἴῃ 

ΒΆΣΙΔΟΩΥ 8 ὑ86 δοογδίϊο. 

ΑἸΒοΌΡΗ ἴῃ τηοάθση {1 π|68, 8η ἃ οὐθὴ ἱπ ΟἸ ΓΙ ϑυδη ΘΟΌΠΙΓΙΘΒ, 

ὉΠ6 ΠΌΠΟΙ οἵ 108 ν]Ἱοῦ] 8 ἢδ3, ΙΓΟΙῚ νΑΓΙΟῸΒ οδΌΒ68, ΟΥΘῺ 1Π ΟἸΤΟΌΠΙ- 

δύδῃοοϑ οὗ δΔρρδαγθηΐ β8}10 7, ὈΘΘῺ ἰδ θη ΔΌ]Υ στοδύ, 108 ΔροΪορ βύβ 

ἢδνο, 88 σοῃραγοὰ σῖθι ὕμοβθ ἴῃ δηοίθηῦ Οὔτη68, ΠΔΡΡΙΪΥ ὈΘΘ ἴθ, 

Δηά {Π686 ΟὨΙΘΗ͂Υ ΤΑΥ͂Θ δηα 50 ΑΥΎ Βρϑουϊαύννο ἱπαϊν 818, ποῖ, 88 

ἷπ δηοίθηῦ {ἰπη68, ἃ ζτοδῦ ΤΩ Δ] ΟΥἹΥ, οομβίϑύϊηρ οὗ ψ1}1016 Βυιοοββ: 0}8 

οὗ {1 ηκοῦθ. ΕΌΓ ὑῃϊν ἔδοῦ ὕῃοῖα 18 ΟἾΪΥ ὁη6 οδυδ6 ὑμδῦ οδῃ 

Δαθαπδῦο!Υ δοοουηὺ, δα ὑμιδῦ 18, ὑπ0 5116ηὖ ἱπῆποηοθ οἵ ὕμ6 ΟὐΒρϑοὶ, 

ΒΟ ΠΔ8 Ἱπα γοῦν Ὀὰΐ ρον γ ν τοϊπέογοθα {86 ῬὮΠΟβορῖοδὶ 

διρυϊηθηῦ ἀραϊτδὺ 108 ἰανγέα! ο88, ΤῊ]8. τοϑυὶῦ Μ11 ἈρΡρϑᾶγ ὑΠ6 ΙΟΓῸ 
ΤΟΙΔΓΚΑΌΪΘ, ἤθη γγὸ ὑδΚὸ 1Ἰηὔο δοοουηῦ [86 ναβίῃθϑβ οὗ {86 αἸβίαγΡΙην 

1ηῆσθηοθ τ 1 ᾿88 Ὀθοη οχογίθα οἢ χτῃηοάθγῃ. Βοοιϑῦυ ὉΥῪ ὑπ6 Γγαϊβ οὗ 

ὑπ ϑοδπαϊηδνίδη τὰ ο]ορν ---ἴ 6 ογοθα οἵ “ΒοΠΟΌΓ᾿ ὙΉ1ῸΒ 88 80 
ἸΑΥΘΟΙΥ τοβ] θα 1 Τηοάοτη 50101416 δπά 108 51:8ὕδ- υτηθ ἀμ] Πρ, 

Ῥοΐηρ ὑμ6 αἰτοοῦ ἀοβοθπαδηΐ οὗ ὑμ6 ἀοοίτίηο, ὑμδῦὺ ὟΥ 41}4}1]6 τϑοοϊνοά 

ΠΟῸΠ6 Ὀαὺ ὑΠο886 ψΠ8Ὸ ἀἰθα 8 ἀθαῦ οἵ νἱοϊθῃοθ.1 Τὰ ἀουῦ]α ὑσυΡἢ 

ἂῦ ΟὯ66 ΟΥ̓́ΔΡ [6 ϑρ᾽ ῦ οὗ Βοιηδῃ ρῥγϊἀθ δηὰ ϑοδηάϊηδυίδη ΓΟΓΟΟΙΌΥ, 

18. ὑγδοθδ]6 ὑο ὑπ ΟἸΘΑΓΏΘΒ8 Ὁ} ποῖ ὕΠ0 ΟΟΒρ61 [88 ἔδιῃ]αγιβοα 
186 χηοᾶρτῃ τηϊπαὰ σὺ ὕ86 ἀοοίχπο ὑμδὺ ὑμ6 ρῥγοβθηὺ 116 18 ἃ βίδῦθ 

οὗ ρῥγοβθαϊζοη, ἴῃ ψΒ1Οἢ ΘΠ ἀΌΓΔηὁΘ ΟΥ ρδύθησθ ὈΘΟΟΤΊ6Β ἃ ὈγΠη18] ἀυΐγ, 

ΔΗ 4180 ἴο ὕμθ οογίαϊην τὰ ἢ τ ΒΙΘἢ 10 ΡὈΓΟΟΪδΙ τ θα, 88 ὉΠ 6 ὩΘΟΘΒΒΑΓῪ 

δια βο]θὴη οοηβοαπθηῦ οὗ 86} ἃ Υἱοῦ οὗ }1{6--- ἴδον. ἀδθδαῦῃῃ [86 

Ψυαρτηρηύ. Τὸ 18 ὈΥ {118 “ ἀγοδα οἵ βοιηοίβίηρ αἷθος ἀθαῦῃ ᾿ ὑμιαῦ 

Ἡταϊοῦ 18 τοργοβοηϊθα 88 ἔθϑιϊηρ ΠΪΤΉ861 τοϑίγαϊ πο θη Οὔ υ 186 

818 Βρϑου]αῦννο βριτῖῦ τὶσηῦ πᾶν 1οα ἢἷπη αϑίσαν ; δῃᾷ, ψ δῦ 18 

Β01}} Τ]ΟΤΘ ΤΘΙΠΔΙΚΔΌΪΘ, ἈΠῈ μ6 ᾿ηῆἤμπθηοθ οὗἨ 5]:11187 ἔθ ησβ, δηᾶ 
ἴῃ 016 ΔΌΒΘΏΟΘΘ Οὗ ΔΩΥῪ ὙΘΥΓΔΉΪΥ ἴτοπὶ Ὠἰδίουὶς ἔδοί, Αἀάϊβοι οου]ά ποὲ 

ΔΙῸ 18 Βοιηδῃ Βοτοὸ ἴο ἀϊ6 σψιμπουῦῦ ραυϊηρ ἰμΐο 8 τηου ἃ 

τη 1] τοροιύδηῦ σομαθιηπδίζοῃ οὗ 18 οὐ ἔα] δοῖ. Ἐ 

Τιοτοῦα (00 σσρι. 110. 1ΠῚ. δὰ 8π.}; αἷθὸ Αυρτβίπο᾽ Β ῥχοΐοδέ δραϊμπβὶ 
ΒΌΟΘΝ οἝποιβαομθ, ἀθ Οἷν. Ὠο], 1. 26. 

“ ΤὮο πὸ ὃν Βυκμ]}--- 

“Ὑγμδὺ Οδίο ἀἰᾶ δἀπᾶ Αἀάίποη δρρτονοϑᾶ, 
Οδμποῦ Ὀ6 ν͵ΟΣρ "-- 

σοπίδίηβ 8. τηἰβυεδάϊηρ οὗἨ [86 τιϊπα οὗ Αἀαΐθοη αἰτηοϑί 88 δρτϑρίουβ 88 ὑπ οὗ 
Οαἴο ψ θη 6 τηϊθγοδα {86 τηϊπὰ οὗ Ρ]αΐο ἴῃ {μ6 Ῥῇεθάο. 
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Τὸ νὰ που ύθα]ν ἃ βιρη δβοληῦ ἔοαῦαγο οὗ {16 ἘΠ ρΗὐθθηΐῃ οθῃ- 
ἔυσν, ὑμδῦ ὕμογο Δρρθᾶγ τι ΐη 1 Βουοτα} ττὶῦοΒ δα ὑπ] ΚΘΙΒ ἢ ΤΟ, 

ψϊπουῦ Δρβο] αὔθ ρῬοβυα!αυύρ ὑΠ6 βδῖῃθ διπουαηῦ οὗ Ὀο0]α ᾿ἸΌΘΥΥ 
88 ὕΠ δποϊθηὺ ϑίοϊο οὐ Εριούγοδῃ, Ἰοηῦ ὑπο ὶῦ ΘΟ ΘΔ 06 ΙΏΟΓΘ ΟΥ 

1658, δὺ 811 ονθηΐβ ὑμϑογθίοαν, ἰὸ ϑιαϊοϊάθ, πᾶ 1ὖ 18. ΘαΌΔΙΙΥ, 

ΒΙσηβοαπὶ ὑπαῦ ὑΠ6 βᾶηθ θη γγὰ8 ἀἰβυηρι 5η64 ὕονγαγ 8 108 

οΟἷοβο ΌὉγ 8η ΘὈυ  ἴοη οὗ ὑμ6 “ Βοιαδὴ Μδᾶποϑβϑ, ηδίαγαὶ ἴῃ ὑΠ6 ἃρ8 

ψΉοη Ρ]αὔαΓο ἢ} Βουν θα 85 ὑ80 Τοχύς-θοος ἴοῦ γοπηρ ἈΘΓΟΘΒ, 8πα ὑμ6 
ΕὙΘΉΟἢ ΒΘΡΌΡΙ1ς ἀρραὰ ἰἴθ ῥχοίοίγρο οὗ Βοπιθ. ὙΠ ὑΐ οχοθρίϊοη, 

Βοσγουθι, οἵ {818 μογοα, ὑμ6 βοηϊτηθηῦ οὗ τηοάδγῃ ὑϊπι68,} 80 ἴδ 88 

1ῦ 848 ΘΧΡΓΟΒΒΘα 1086}7 ἴῃ ἃ ΠΙΥΘΓΑΓΥ͂ ΟΥ ΡΒ] ΟΒΟΡΪΟα] ἔοσμι, τηυϑὺ Ὁ 

ΘΟΙΒΙ ἀοΓρα 85 ζογιηΐηρ, 1η ὑ}15 τοϑρϑοῦ, ἃ Τϑ ΑΓ ΚΑΌ]Θ οοηἰγαϑὺ ὕο [80 

ῬΓΟν ΔΙ] Βριτὶῦ οἱ Απίϊχαϊίν. 
ΤῊ 8 βΒῃογῦ γϑοθηβίοῃ οὗ ορί πίοη ὩΔΥ ῬοΓ Δ Ρ8 Ὀ6 ποῦ ἱΠΔΡΡΙΌΡΓΙΙ- 

αὔθ οομοϊαἀοα τὰ ὑμ6 πα ϊοίουβ τηαχὶπὶ ἴῃ Τόγθηοο (Ηθαυΐ. Υ. 

, 1.7), ΡΓΟΡΔΌΙΥ ἀοενοα οἱ ρίημδ!!ν ἔτοτα [86 ΟὙθοκ ΜΘ αΘΡ :--- 

“Οἵ. Ἑτηοσ οαρῖο. ΟΝ. “ηύμϑ, αι18980, αἶδοθ φιϊά δὲ υἱυθῦε : 

ΤΙ βοῖϑβ, 8ὶ ἀἰβρ ]οϑ οι νεῦα, ἕατα ἰδύοο υἱλίοτ. 

“Οἴ. 1 Ἰοπρ ἰο α1ἴθ. ΟἿ, Ῥεγίβοο, βτϑῦ Ιϑᾶχῃ (ἢ. ΙΘΗΒΟΠ, 

ΥΒδΐύ "8 ἴο ᾿νο. Ὕ θα μου ᾿ιαβύ τηδβίογϑα ἰμιδύ, 

1 118 ρΙθαθο ἔμθη πὸ Ὀούϊθι, ρ9Ὸ ὑΥῪ ἀθαίῃ.᾽ 

“ Ἡΐσηθ6, Εθδαγ οι. δυϊοϊὰθ (ροβίμυταουβ, ΒΌΡΡΙΘΒΒΘα) ; Βουββοδα, Νοῦν. 

ἘΓΘΙοἾβ6, 1μοὐ. 114; αοοίμο, δοστονγβ οὗ Υοσίοσ. Μαάδιμιθ ἀθ ϑξϑ. ψτοῦθ 

αἱ πτθὲ 1π ἔδνουσ οἵ Βουββοδὰβ νἱθν ἷπ ΒῸΡ “6 1 Ἰαἤπθποθ ἀθβ ῬΑΒΒΊΟΣΒ,; 

Ῥυΐ δϑίοσγασαβ στοϊσαοίθα ἴῃ ὮῸΣ “ ΒΟΙΟΧΙΟΩΒ 5. 16 'υ]ο146,, ΈΘΓΘ 886 

ἀἰβέϊπρυθηθβ Ὀϑύνσθθῃ [89 ὕνχο οοπϑυτητηδίοηβ, Ναχύγταοτα δπᾶ 108 οοπηίογοὶῥ 
Βυϊοίάα, [86 ἔοσταου ἐμ ἔτι οὗ ΒοΙρίοπ ἀπ μου α]ν ἔθο] προ, [86 Ἰαύίοσ 
οὗὐ ψου]]ν 8601 ΗΒησιθεβ δπᾶ Ῥυϊᾶθ. --- Τ]Θ τηοϑὺ ἱτωροχίϑην διθοπρ [06 Ο]Δ6 Γ᾽ 

ΒΡΟΙορβίβ οὗ βυϊοϊάθ, 88 Ἰαυσία] ἴῃ οοτίαϊῃ οσύσθσα 168, ἃγθ Μοπίαϊρτθ (ΕἸΒΒδ18 

11. 8) ἀπὰ Ὁγ.ομπθ ἴπ 18 γουξ μα] Ὀἱβραΐαίάοι οαὐ 164 “ ΒΙαὐμαπαίοβ. 
ἑ ΟὐσΩΡΑΓΘ, δσποηρ οἴμοτβ, θαπίο, Τηΐοσυο ΧΙ. 48, ΧΙΤΠ.; βὅρθηβοσ, 1. 

9,41; Μηίοι, Χ. 1012---9, βάσηβ. ἂρ. δὅ08: δ]8ο Μοπίοβαυϊθιυ, Εἶβρν. ἃ. 1,015, 

ΧΙ. 12. Τὴ ΒΒΔΚΒΡΘΑΣΘ᾿ Β ΡΪΔΥ8, ποη- Βοσαδῃ 88 7611 88 Ῥοσηδπι, [μΘΧῸ ΟΟΟΌΣ, 

ὨΘΟΘΗΒΑΣΙΥ ὑπᾶον ἐπ6 οοπάϊῥίομθ οὗ {π86 ἄγασηδ, Θοταρ]δἰηΐβ πα τυ ίηρβ 

αραϊπβὺ [86 δοζπον]θαροα οδπου--- 

4515 π7χοίοβοᾶμοοβ ἀοργὶνοα ὑμαῦ Ὀοποβῦ, 

ΤἸὸ οπᾷ 861} ὉῪ ἄραϊ ἢ’ 

ΤῊΘ βρί τὶ οὗ ἐπθ ροού Εἰτηβ61} στηυδύ ὈὉΘ τορατᾶθα 88 βρϑακίηρ 1π [86 δοσομα 
Ἐδουρμίβ οὗ 6]ο᾽ βέοσ οῃ ἐμ οἱ οάρο (Κ. 1ιοᾶν ΓΡ. 6), “1 ἀο ΤΘΙΆΘΙΔΡΘΣ ΠΟΥ͂ : 
Ἀθποϑέοσία 11 Ὅοαᾶσς ΑΠΠούζοσι 6111 16 ἀο ΟΥΥ ουὐ 1{8012, “ Ἐπουρῆ, Επουρῃ," 
δια ἀϊ6.᾽ 

28 
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ΝΟΤᾺῊ α. () 
(ΦΑΟΘΕ 2321) 

ῬΡΗΠΙΟΞΟΡΗΥ ἃ ΜΕΘΙΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ὉΕΒΑΤῊ. 

ΤΉΞΒΕ 8410 ἴον, 1ζ δηγν, οὗ ὑμ6 Ῥ]αύοηϊς τηᾶχὶπβ ὑμαὺ πᾶν οὈϊαϊποα 

ΠΊΟΥΘ ΟΘΌΓΤΘΏΟΥ ὑθδη 18 βοοοηα ἀσβουρίϊομ οὐ ἀοβηϊοη οὗ ῬὨ1]1ο- 

ΒΟΡῺΥ --οὐμαῦ 18, ἃ Μοάϊϊαϊοη οὗ οαί." Νοὺ ὑμδὺ 1 μ48 δἰ νυ 5 

Ὀ6Θη οἰϊοα 88 Ὀθδυϊηρ ὑἢ)6 8816 56η86 ὑΠδὺ ῬΙαῦο δϑϑίρηιθα ἴοὸ 1ὑ, 0 

ΤΑΟΓΡΆ 1818 δηα ὑμοοϊορίδηβ ᾶνθ, αὖ νϑυοῦβ ὑ1Π168, 8ηἃ ὉΠ 6 αἰνοῦβ 

Ἰπῆυθποοθ, ϑϑυμηθὰ δηᾶ δἀδρίοα 1ὑ ἴο ὑ8601 Β6υθσαὶ Ῥῃδθοθ οὗ 

{μουχμῦ, σι βουῦ αἰνγαγβ Θσδιηλϊηΐηρ τὺ ττὰ8 {86 ᾿ηἰογρτγούδ 0 ἢ 
ΟΥ̓ ἸΏΔΙῪ δὐϊδομοα ἴο 1Ὁ ὈΥῪ 105 δαῦμον. Ηθηοθ Ὁ ἢΔ8 Ὀ6θῃ δα ἀπορα, 

ΤΏΟΓΘ ΟἹ 6838 ΘΙΤΟΠΘΟΊΒΙΥ, ΒοΟΙηθ 68 88 ᾿που]οαῦηρ ἃ Κἰπα οἵ 

ΤΑΟΙ 88} τηρα!ὐδίϊ ἢ ΒΙΤΩΡΙΥ οὰ ἴΠ6 ουὐνγαγα δβρθοίβ οἵ Πϑδῦ δπᾶ 

016 ΠΟΙΒΟΙΏΘΏΘΒΒ οὗ ὑῃ0 ὙΟΣΙΩΥ͂ ζτᾶνο ; δὖἡ οὔμοῦ ὕ1πλ08 1ὑ ἢδ8 ὈδΘΘἢ 

Τη86ὅ6 ἴ0 ἤρτα 88 ἃ ργθοθρὺ οὗ [8 βδᾶῖηθ ἱπηροτῦ τὶν ὑμ6 ϑουρίυγαὶ 

οχμοτίδίίου “ἴο ΚΗΟΥ ομϑῖβ δῃὰ δηᾶ ὑῃθ τηϑθᾶϑασγα οἵ ομθβ ἀδυβ᾽ ; 

δΔη, αραΐπ, 88 Δἢ ΔΠΔΙΟΡῸΠ ὅο ὑπ6 ΟἸτἰβίίδῃ ἀθβῖγο δέος δ] νθγδποο 

“ἤτοι {86 ὈοάΥ οὗ ἐμ18 ἀοδίῃ." 
Τ|ιῸ ὑτῦθ πὰ Ῥ]δίοπὶς β8θη86 οὗ {10 τηδσχίτη, δἰὑποῦρ ποῖ 

ἱποοῃδιβύθηῦ ὙΠῸ} ὑμο80 Δρρ]]οδ Οη8, 18 γοὺ αἰδυϊποῦ ἔγομι 81} “[Π686, 

διὰ 18 ἀοάποὶ Ὁ]6 ΟἿ ἔτοτῃ ὑπ Ῥϑοῦϊαῦ ἰθδοθηρ οἵ [π6 Ῥ]αίοπὶς 

ῬὮΣΙΟΒΟΡΕΥ τοραγάϊηρ 086 τοϊαύοη οὗ [πΠ6 δου] ἰο [6 Βοᾶάγ. Τα 
Τοἰδίϊομ τγ88 Ο.6 ἴῃ ᾿ΤΒΙΘΒ ὑμ6 50] τγὰϑ Θομβι ἀογθὰ 88 ῬΟΌΒ ΒΌΡΟΓΙΟΣ 

᾿ 8η βυδοταϊπαῦίο---ΒΌΡΟΥΙΟΣΥ ὉΥ 186 ἱπηογθηῦ πααγο δηα ἱπάοροπάρης 
οχίϑύθποθ, θαὺ βυρογαϊπαίθ 88 Ὀαῖηρ ΠἸπκοα ἴο δηᾶ ἱπρυϊβοηθα ἴῃ ἃ 
ΒΟΒΉΪν ἰδΌΘΓΏ 8016, Μ ΙΟΒ οἰορροα 108 ΔΒΡΙΓαύϊοηΒ δηᾶ ἱπιροάοα 108 
ἀοεῖτοδ. ΤῈ δἷπὴ οὗ 86 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΘΣ, δοοοσαϊηρ ἴο Ρ]αῦο, νγγὰβ ἴὸ 

“ ΤῊ Ρ]δίοηϊο τηλχίτα 18 σοηἀοσϑα “ Θοστητηθηΐαίο στλοσεΐβ᾽ 1 ΟἿἷο. ΤΌΒΟ. 

Ι. 80---Ἰ ; ΑΡρυϊοΐυβ ἀθ ῬὮ1]οβ. Ῥ]δῦ. ἢ. 271, “ ῬὮΣΟΒΟΡ Βα οϑὲ στλοσεϊβ αϑδοῦαβ 
οομδασίαἀοατθ τηοσϊθπϊ." ΟὈΤΩΡΑΣΘ 1688 αἰγοοῦ ἱτυϊίαϊομβ οὗ 89 βᾶζῃθ, ἱπ 
βθηθο, Οὐ:80]. δὰ Νίασο. ο. 28; Ἐφρ. 102; 120, 1δ, “ ΝΠαΌΔΤΩ σηδρβ αἰνίπυστα 

οϑύ (ρϑοΐιβ), φυδπὶ δὶ ταοσίδ!  δύθιι βυδπι οορτίαῦ ;᾿ 1ᾶ, Ἐ. 24, 19, “ Ουοίἀϊθ 
τοοσίταυς, αυοίλαϊο Θηΐτα ἀθτιϊϊυς 8]|1408 ῬᾶΣΒ νἱΐθ." 

ἐὑ ΤῈο ῬΙαίοπίο νἱοὸν οὗ {πο οἱορρίπρ οὗ [89 δου] 18 Ὀχγοβοηΐθα ἱπ ἐδ9 
ΒΡ πὰ ραββϑαρο οὗ ὙΙΣΩ, 2 η. ΥἹ. 780---4.----ΟὈἸΆΡΑΣΘ ἃ Ῥχοβθ γϑχβίοι οὗ ἐδ 9 

ΒΆΤΩΘ ἴῃ ϑθηθο. ΟὍΠΒΟ]. δὰ Ηοῖν. ο. 11 δὰ ὅπ. Οὗ Νοῖϑθ οἱ 62 Β. 
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Ῥϑοοὴθ “ρυχτο βρί τὺ, Ὀαὺ ὑμ18 γγὰβ ποῦ ῬΟΒΒΙ 16 80 Ἰοὴρ 88 [Π6 
Ταοτία] 601] 5.111 οὐπηὴρ ἴο ἴτῃ : δῃᾶ ὑβογαΐοσο, ἱπ Ἰομρίηρ ἴο ὈΘΟΟΙῺΘ 

“ῬΌΓΟ βρ τυ, 186 ῬΒΪΟΒΟΡΒΘΡ ταϊρῦ δ Βαϊ ἴο ἀοδῖτο ὑΠ9 βαρ 
ΟΥ̓ οὗ [86 τηοτῦδ] 6011, ὑπαᾶὺῦ 0Π6 Ἰτηρτγιίβοποα βρὶγὶῦ ταῖρηῦ ρῸ ἔγθθ : δϑὰ 

08 8 ψΠ0]6 1116 ὈΘοοΙηθα ἃ τηρϑαϊαύοι οὗ ΤΠ δί, 88 ὑ16 βίαϊθ οἱ 

Ῥογίοου Τηἰο]]οοῖυα] Ετθοάοῃ. δ ἸΤΠογοίοσθ, ἐμ πούϊοη μου γηρ 

1818 τραχίτῃ 18 ὩΘΑΡΙΥ ἰἀθηύοα] σι 086 ΔΙΙΘΡΌΣΥ ἴῃ ὑπ ῬΒΘΘΟΓΊΒ, 
οὗ 086 “δο] Γϑοουθσῖηρ ΒΟΥ Πρ Β,, Τ᾿ Δα ὑμὰ8 [86 Ἰοπρίηρ, ὕο Θβοδρ6 
ἔτοτα [86 ρυίβοῃ- Ποῦ86 τγὰϑ τι ὑμ6 Ῥ]αἰομϊβὺ πὸ τῖθἢ ἔοσ οσ ποθ, 

ΟΥ Θιυϑϑὴ οοηἰτγδοίοη οὗ Ὀϑὶηρ', ἴ0 6 νγχὰϑ ρουβϑυδαθα ὑμαὺ Ποῦ τγὰ8 

ποῦ ἃ Νύξ, Ὀυὰΐ ἃ Εὐῴφρόνη, δηὰ ὑμδὺ ἴῃ ἀοραγιϊπρ ἢ6 σου]Ἱὰ ποὺ 

ὁ0886 ἤο Ὀ6, θαὺ ὑμθῃ ΟἿὨ]Υ ὑσαὶν Ὀορίη ἴο 6.1 [Ἃἢ {818 τορατὰ 8}} 

“4 ΟὈμρΑΙθ [86 τϑαβοπίπρ ἰπ 6ὅ, ΒΚ ΣΧοποόρμοπ (Ογτορ. ΨἼΠ. 7, 19--20) 
1868 ΙΔηρτιδρθ, τορασαϊπρ Τροία 8ἃ8 ἃ ἀοιένθγαποθ οἵ [89 βουϊ, ΤΟΙΔΔΙΈΘΟΙΥ 
ἀκίπ ἰο [89 Ρ]αἰοπίο: ὅταν ἄκρατος καὶ καθαρὸς ὁ ὁ νοῦς ἐκκριθῆή, 
τότε καὶ φρονιμώτατον εἰκὸς αὐτὸν εἶναι. ΤῊΘ βδτηθ ἐβουρδὺ 1Β 
ΘΧρϑπᾶοσά 1 Ῥο]. ΣΧ. 611 Β.---Ὁ. 

Ὑ ΒΘ 1ογ οὗ βοηρ' δπᾶ {89 ον οὗ βιυν οβὺ τοούϊου ἀσὸ αὐἱξοα ἴῃ {μ0 Ὀἱτά, 
ΨΈΟΒΘ ομαουτηθηῦ οὗ ὙΏΡΒ ΒΔ8 Ὀθθη {886 ὁπ αὐ θαΐθ ταοβὲ θην θα Ἀσηοηρ, 
ἴμοθο δοοοσαθϑα ἰο ἃ ροσέΐοῃ οὗ ογϑαϊίοῃ δῃηᾶ ἀθηϊθα ἴο τδη; δπᾶ 10 ὑξβιοσθίοσθ 

ΒΘΘΙΩΒ ἀθϑίϊθα ἰο τϑυμδῖῃ ἴῃ 811 ἔτηϑ [ἢ Βγχαῦο] οὗἨ [86 υπαίἐδι 819 ὈΥ͂ τηδῃ, 
αὖ Οπ06 ἴο ΟἸμαβίϊβθ ὮΪ8Β δια ιθΐοη δηᾶ ἰο δχοῖδθ ἷ8 δδρίσαϊοῃ. Ηΐθηοθ [ἢ9 
ἔγΘαΌΘΠΟΥ τὴ τ ΒΟᾺ [λ6 ὅ5ου] αὖ ἀθαί 15 σορσοϑοπίθα σἱηρίηρν 18 ΒΙρ δύ 

ἔγοτη [89 ὈΟΔῪ 88 ἃ Ὀἱσὰ ἔγοσα ἃ ὈΓΌΪΤΟα. βρσὰν : ὅόρι. (ἀ. ΤΎτ. 17δ.; ἘΣ. 
ἩΐΡν. 827; Απίδοὶ. ὙΠ. 62 (οἵ δὰ θδρ]9 χἱβῖτιρ ἔγοσα 89 ἰοχῃῦ οὗ Ῥ]δίο). 

 “ΤῈΘ ἱποοῃποθϑίνϑθὶθ σϑρίαἰν οὗ ἐμ6 οροσζαύϊουβ οὗ ΜΠ1πα,᾽ βαγβ Τοσχὰ 

Βτουρβῆαιι (Ναί. ΤΉΘΟ]. Ὁ. 78), “18 Ῥοσβδρβ [19 ταοβὺ βέσι ίπρ ζθαίασο οὗ 108 
αἰϊνοχθιίν ἔγοτη Βοάνγ, δὰ ἔμουθ 185 πὸ ἀουδὺ ἰμαῦ {16 τρί αν ᾿πΟσθα808 1 
Ῥχοροσίίΐοι 88 [86 :πίοσΐθσθηοο οἵ [89 β'ϑῃβοβ---ὐ αῦ 18, [89 ᾿πῆυθποθ οὗ [89 

Βοὰν .---ἶθ τι άτανηι.᾽ ΤῊΪΒ Ῥαββαρθ 18 8ῃ οδδοίϊνθ τηοάθστι βίδίθιιθηΐ οὗ 

[89 Ῥυῖποὶρὶθ ψΒΙΟΘᾺ 18 ἐοαπα που γίηρ [86 Ῥ]δίομϊο βρθουϊδύϊοηβ οα [89 
οἴἶθοοί οὗ Τϑαΐῃ Ὄρομ ἔμο βου, ἀπὰ ρσίνοθ [86 ΚΟΥ ἴο υπάοτβίδμα Ῥ]δίοπῖο 
ἰθΓΆΠΟΘΒ 1κ ἰδθ Ἰομονίπρ: ῬΙαΐΑτοΝ (Δῖον. δθ68 Ἐ'., τορδγάϊπρ ῬραίΒ), 

περιορᾶν πανταχόθεν, ὥσπερ ἑνὸς ὄμματος ἀνοιχθείσης 
τῆς ψυχῆς. Οἴθιι. Α]οχ. ϑίσοια. ΥἹ. 6: καθαρ ὦτερον διορᾶν 
δύνανται τῶν σωμάτων ἀπηλλαημέναι ψυχαί, κἂν πάθεσιν ἐπισκο- 
τῶνται, διὰ τὸ μηκέτι ἐπιπροσθέσθαι σαρκίον. ΟοΙΆΡδΓΟ 
ἩΘΌΙΥ Μοχθ βίτ1]9 οὗ πο “Ιὐρμῦ ἴῃ ἴμ0 Τιδηΐδοση : ’--- 

“Ἴ7Κ6 ἴο ἃ Ἰσμὺ ἔαδὺ Ἰοοκοῦᾶ ἴω ΙΔ ΠΟΤ ἅδτῖς, 

ὙΨΒΟΓΘΌΥ ὉΓΣ πἰρηῦ ΟἿΣΤ ΨΟΣΥ δύορϑ τὸ συϊᾶθο 

Τὰ ΒΙΑΡΌΥ σὐτοϑίθ, δια αἰστὸν ΟὨδημ οἷα ΤΠ ΑΣῖκ, 

Βοϊὴθ ΨΘΆΚΟΥ ΣΆΥΕ ἔγότῃ ὑπ6 ὈΪΔΟΙ ὕον ἅο ρἰτᾶρ, 
Αὐᾶ ΠυβΠοΣ βύσθδσηβ Ῥοσμδ085 ὑβσουρῃ ὑπ᾿ ΠΟΥῚΥ δἰᾶο: 

Βυῦ πθὰ πϑνο ραϑὺ {86 ῬΡοσΐ οὗ [89 ΨΥ, 

Ατγϊνοᾶ δὖ Βοϊηθ δῃηᾶ ἰδἰᾶ' ᾿[μαὖῦ οἈ56 διϑίᾶδ, 
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ἔτϑοθδ οὗ (86 τηθηΐδὶ δοιϊν!ν με 
ἴο Β ἱπάορεηάοηῦ οὗ ἐμ πιδίογί δὶ. 
δηὰ γγεγο Βαϊονοὰ ἐο πᾶνε ἃ ῥβθοῖὶ 
ἐτοϑᾶοπι οὗ 8 ζαζαγο βίαῦθ" 

Κιμάτοά νῖθὰ {18 ΡΙδίοπίο 
οὗ ἔμ6 ὅοαϊ, ΔΙ Βουρ ἀϊδυϊποῦ τι 

οὗ πηΐβοσυ ἐβδὴ πὶ ὑπ ποχίοιιϑ 

ταοάοτῃ δγρτιπιθηὺ ἔογ {116 6 θῇ ἰϊ 
ἐγαδβέγαξϊοπ ὕο ὑπ οι, ἴῃ 811 108. ἔο 

ῬΟνΟΓΥ οΥ δηΐου οἵ {π0 Ξβου} 8 πιρηθδυ οοπαιιοδῖ ΘΟΙΏρΑΓοα ποτὶ 
πὶ ΠΟΥ ῬΌΓΡΟΒΕΒ ἀπά ρονγοσβ, ὕπάθγ βιοι ἃ οοηβοϊοιβηεβα, {86 
Ροοῦ δῃηὰ {86 ΡἈΣΙΟΒορμθῦ μδνθ Αἰἶκο οοπἔοββθα ὑμαὺ “ἷὐ 18 ἃ ὑμίηρ 
ἱπαροββί θ]9, ὑο ἔτϑιηθ οοποθρύϊοῃβ ϑᾷθδὶ ὑὸ {86 800} 8 ἀθδβίτοβ "Ὁ δᾶ 
Βίβίοσγ, ΒΟΡΒ πίομαι ἀπά ἐπάϊνίάυδὶ, 18 ὁπ στθαῦ ὑθϑύπιουν ἐμδὺ 
ϑυθ ὕΠι066 οοποθρίζομβ ἡ] ἢ πηθη μδγο ἔγαπηθὰ ἴῃ Β]οοα πα ὑθαγ8 8γθ. 

δ Ὀεδὺ Βαϊ ἐγαποαίθα δϑρίγαιϊοηβ δηᾷ Ὀροκθη ΒΟρο8. [Ιμ Ε1Κ6 βιδῆποῖ 
Ατῦ, ἴῃ 80 ἔβτ 88 ἐξ 18 [68], απ ποὺ ΒἐτηρῚν ἱποϊῥαὐῖνο, μ88 Ἔσο Ῥθθῃ θαξ 
8 βιιδάον,, Ἡ ἰ0ἢ. ΤΩΔΥ βαρροδὲ, θαῦ ὁαπποῦ γοβ]ῖβο, ἔμ ἱπιαρ οὗ σμδὲ 
͵β Ἐξοτηδὶ βυγαρρὶπρ οαὐ οὗ ὑ8ι6 πάρ 168 οἵ {ἴπιο. Ιπ {818 τοραγᾶ. 
ὍΔ ΨΟΙΥ͂ ταΐβουν οἵ τιδῆ, ὙΒοίμογ [μ6 ποῦ] ραΐη οἵ δϑρίγαθίοπι 
πηξα]8]1οᾶ, οσ ὅδ δηρτιίβῃῃ οὗ πηβδεϊββοα ἀθεῖτθ, 18 [8 868] οὗ ἶβ. 

μο πακοὰ Πρμὲ, μονν οἰδατὴν ἄοξμ ἐξ ταν, 
᾿Αμὰ αρτοωᾶ 1ξα ΟΥῈα] Ὀδδτηα 88 ἘσΙρΕΡ δ8 συχωτηθτ᾿8 ἄβγ.. 

Ἑνθα βὸ ἐμ Βουὶ, ἐπ ἐδία οσπέτβούδὰ αίαίο, 
Οοπβποᾶ ἐο ἔμοδο βέτοϊε μὲ ἐπιέχεισηοηέα οἵ βθαιϑο, 
Μοτο ἄ0}} α:μὰ πρστον]ν ἄοε! οροταίο; 
ΑΔΕ ἐμ ΒοΙΘ βδαγα, ἐμ εἰρξεὺ ταυιὲ ταν ἔγοτα ἔμοτισθ, 
Βοτο ἐαβέοβ, ἔμοσο βιῃθῖβ, Βαξ πβθῃ βῃθ᾽Β ΕΌπιο ἤτοι ἔμ ϑτοο, 
Τλῖεο νιαλιοᾶ ἴαπαρ, εἶιο ἐα τι εἰ ὑπότιρ σρῆσγο, 
᾿Απὰ τουπᾶ δρουξ μμ8 ροσίθοὐ φοβτιοβοθῖιοο 
γμαίοίοσ ἐπ μοῦ Βοτίσοιι ἄσέῃ δρρϑατ; 
ΒΒ ἐβ ὁτδ οἱὺν οὔ Βθη86; 5}} ἘγΘ, 51} τυ Βατ᾿ 

(ῥοσπι πα Ῥυδιοκἰέονιοο Ὁ ἔνι Βονὰ, Βίαπααι 101--8.} 
4. Ἴβο βοὰ] νγαϑ Βο!ονοᾶ ἰο “ἱπὲρ μοῦ σΐηρβ, ὁνδα ἴπι ἐμίβ Ηΐο, ἰπ βΌ αι 

Ῥδου αν τοδηἰβοαέαίοτι 88 ἔμ: ρονγασ οἵ ναξιοϊτιδίίοιι οσ "αἰαίσνογαιοθ᾽ βοοοσάρᾶ 
ἦπι ἀτϑαταίτιβ, διὰ Θδρθοί!ν Ὀθέοσο θαι, 'π ἔπι βοὺσ τξιθαι--- 

“ἼΩΘ ΒΟΌΪΒ ἄκτις οοἴξαμο, δαξῥοσθᾶ βῃᾶ ἀθοαγϑᾶ, 
1μϑὲβ ἔῃ πιθοῦ Ἰὲσμῦ Φμτουρ Ομτκβ τμ! ἢ Οἴτωθ μδὲμ ταβᾶθ.᾽ 

Οὐοταρατο ἐμ Ἠοταξίδτι “ Ῥαπι ρθγθβτο δδὲ δηΐτηιιβ, δίη υῃροῦθ γϑῖοχ, διὰ 
ΘοηΒα: Αὐἠ βίο θ᾽ 8 τοτηθσβ ἐπὶ Βοχέ. Ἐπηρίν. Ῥ. 811---2 ; αἶθο, Νοίο ου 8 Β.: 

Ἵ Οὐπαρατο ῬΤοσάβυνοσέμ᾽ 8 Εχουτείοτ,, Βοοὶς ΤΥ. ; αἶδβο ΒΟΜ Ποῖ’ 8 Ἀγπιη, 
“Ἰᾶραὶ υπὰ Τιοδοη, απᾶ Θοοίμο᾽Β ἤποβ ἐπ Ῥαυκὲ, “Ζυτα μου] ο δέοι, τδϑ 
Διο} ἄοτ Θοῖοξ οπιρέαηφοη, Ὀγὰπρί ἔπητοον διοταὰ ππιὰ ἐτοτηᾶον Βέοδῦ αἷοαι δ." 
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νθδύμθ85 : ῃ6 Θῃηπαὶ οὗ ὑμ6 σον] α]ηρ, οδυβίηρ Ὀ]οαϑαγο ἤο ἴυγη 

ἴο αυθϑὺ δηὰ 8068 οὐ Ἀΐ8Β 108, δηα δοηβυτϊητηδίϊησ [{5618 ἴῃ 

Β.10146, Ὁ 18 ἃ Βίρτιαύτο οὗ ἱτωτηουύδ! ν 8ἃ8 ἄθορ δηᾶ βίγσοηρ 88 

086 ΔΒΡΊΤα οη οὗ ὑμ6 ϑβαϊηῦ βαθιηϊυ πηρ' ἴο ἃ ἀρθαῦῃ οἵ τηδγίγτάοιη. 

“50 τυ} 15 ἰοῦ πηβαϊα,, 80 την ἀανῖς ὑμίηρΒ ἃγὸ ἰοῦ υηϊηἴοῦ- 

Ρτοίθα, δηά 80 ἰᾶσρθ ἃ Ῥογίϊοῃ οὗ 1τωδηὴβ ποθ θδὺ ἀδϑῖτοθ 18. Ἰοῇ 

ἈΠΓᾺ]Π]16α, ὑΠᾶὺ 1Ὁ ταυϑῦ Ὀ6 οοηζοββοά, ὑμαῦ ὑ86 ποραύϊοη οὗ ἃ ἔαϊιγθ 

ϑίαίθ σψουἹὰ ἀτὰνγ ἃ ἀν 81} οὐδοῦ ογϑαϊΐοῃ, δηᾷὰ θᾶ ἃ Ὀ]ού 

ὍΡΟΙ 86 βουΐομθου οὗ ὑπὸ Ὠινίπο Μϑ)θϑίγ. Ὁ 1ἢ {818 ἀϑρθοῦ οὐγ 

 βυμβοίιο Ῥονθγθ, 88 ΘηΔΌΪΠ Πρ 18 ἴο αἰβοθση ὑμ6 ΤΟΙ ΘΟ ΟρΎ οὗ {86 
Ὁπίνοσβθ, οοη γι θαΐθ ἰΔΥσ ὶν ὕο βύγοηρίμθη ὑμδῦ ΒΟρ6 οὗ Ἱτητηον δ 

τυ μουῦ τ Β]οἢ Οπτἔθαύϊοη σοσο ἀδγῖ, δα ἴμ6 Οὐϑιηοβ θαὺ ἃ ἔγαρτηθηῦ 

8Δηα ἃ Ὡϑηθ6. ΤΏ.Β ὑπο οοποορύϊζοη οὗ Βεοδυΐγ, τ ἢ 1Ὁ Πᾶ8 θη 

δἰνθη ἴο ΤΏ8} ὕο ἔγϑῃηθ, ΡὍΘΘ Ββαμᾶ ἴῃ δπα σῖῦβ 86 ΘΟΠΟΘΡΌΙΟΙΒ 

οὗ Οαοοάποεβ δηὰ Τυανῃ ἴῃ ροβύυαϊπρ ἃ αύαχο δίδίθ, δπᾶα {80 
δυμοῦϊοαὶ δοῦν πηϊΐο8 ἢ 86 Μονα] δηᾶ {86 [ηϊο]]οοίθὶ 

[Δ οΌ}168 ἴῃ βγη βοηϊηρ ὑῃ6 ΘΟὨΠάθποο, ὑμαῦ ὑθα6γθ 18. ἃ Β06η6 1ἢ 

βίοστθ ΠΟΘ ὑμ6 Βοδαῦα!, ἀπα Οοοά, δῃὰ Ττὰθ 5881} ὯὍ6 8668 ἴο 

Ὀ6 Δ|Π| τά γ8 οὗ οῃδ βίδι "1655 δηᾶ 1ηδηϊΐα ΗΟ] 685. 

ΟΥ {15 σομδάθποθ ὑμθ Ρ]διοηϊο - ἀοοῖσπθ γγὰθβ 8016 ὕο αὐξδὶῃ 
ΔΗ ἸΏΒΡΙΓΘ ἃ ᾿ἰΔΓΡῸΙ ΙΩΘΑΒΆΓΘ ὕμδῃ ΔΩΥ ΟΥΠΘΡ δηοίθηῦ βυϑύθμι οἵ 

ΕἸ Βουρπῦ, πὰ ἐμογθίοτο ργουθᾶ ἃ τοῦτο οἰἴδοίίνθ υϑᾶρομ ἀραῖπδὶ ἐμαὺ 

ἔραν οὗ Πραῦῃ ΜΟΙ τποσθ ὑμ8ῃ 841}} οἴου ἔθασβ μὰϑ ορὺ ταθὴ βυ]ϑοὺ 

ς΄ Τὺ 18 ψΟΥΓΏΥ οὗ σϑαιῖκ ἰμαῦ τη ΒΘΘΙΩΒ ἰο ὈΘ ἐδ ΟἿΪΥῪ ογθαίσθ 
ἐδαὺ ἰΔκοθ ο Ὠϊγηβ6 1 [86 ῥγοσορδαίῖνο οὗ (80 “ῷυϑῃᾶθ βοχξθ, ΟΣ, 88 [86 
Βίοϊοβ οα]Ἱϑᾶ 16, εὔλογος ἐξαγωηγή. Τῷ 18 ἀουθεα] 1 [δ βοοσρίομ “σἰηροᾶ 
νὰ ἔσθ᾽ 18 ϑηξ θὰ ἰο {μ9 πϑῖὴθ οὗ δὴ “᾿ηϑθοῦ Οαΐο᾽ ; 1[(8 βέϊριπρὶ οὗ 
1861 την ὉΘ ΒΙΤΩΡΙΥ (86 σοϑυϊὺ οὗ 8 Ομ θῖν ον ]ἀογοα τυι ῖπρ' ἕο ΤΟ 0 Ὰ 
18. ΘΏΘΙΩΥ. 

ὑ “ὐ πουἹὰ αἰβοουοσ τ8 ἴο ἤᾶνθ ΥΘΣῪ ν116 δπαὰ ον ἐπουρθίβ οὗ Οοά, 1 
Ὑγ7 αἸὰ ποὺ Ἰυᾶρο 1ὺ αἰτοροίμου ἸΠΔΠΒΥΤΟΥΔΌ1Θ ὅο 15 Ῥοσ θοῦ ὕο ἀθϑῖρῃ ΠΟ 
ἔατίμοσ {πῖπρ 1 οτοαϊηρ (818 του], δπα Ῥ]δοίηρ Βυο ἢ ἃ ογθαίασθ 88 σα πὶ 

τὸ 88. Ομ] [ο Ῥ]6886 Εἰτηβο9} ἔῸΣ ἃ 16 τ] ΒΟ} ἃ βρϑοΐβοϊθ, δα ἔμθῃ δὲ 

Ἰαδὺ οΙθασ [89 βίαροϑ, δι βῃαῦ ὉΡ 811 δρδῖμι ἴῃ 80 οἴθστιδὶ ροσροίιδὶ ΤΑ  ΚΤΙΘΕ8.᾽ 

(Εονο, ΒΙοββθάμϑαβ οὗ 8ο Βιρμίθουβ, ὁ. 1.) Οὐοσῦρασθ [86 σῃθ] ΟΠ 0} Υ 
Ἰδηριαρο οὗ Ἡδτοἀοίμβ (ΥἹ1. 46), ὁ Θεός, γλυκὺν ηγεύσας τὸν αἰῶνα, 
φθονερὸς ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται ἐών; 4180 ἴμ0 ΘΟΠοΟΙαβῖοη γτίνοα δὐ ἴῃ 
ΒΟΡΒΟΟΙ6Β (ΤΎΔΟΣΝ. 1272), ὅο {860 οβοοί [μαὐ 10 γγὰβ βίσϑῃρϑ [μαὖ {89 ροάβ βμου]ά 
ἄθ81 Βασᾶϊν πιὰ [86 θοβύ, τῖῦα ἐμοΒθ τὸ 11 {Π|676 18 ἴο ὍΘ ὯΟ ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒΜΘ ΤῸΣ 
γίχίπο, μανο, ῸΣ [ἢ 8 Β8Κθ οὗ νἱτίιθ, τηϑὰθ ὑμθιηβθῖνθβ “ οὗ 811 τῆϑῃ {86 τηοβί 
ταῖβοσα 9.) Τὰ μὲν οὖν μέλλοντ᾽ οὐδεὶς ἐφορᾷ, Τὰ δὲ νῦν ἑστῶτ᾽, 
οἰκτρὰ μὲν ἡμῖν, Αἰσχρὰ δ᾽ ἐκείνοις (ἰ6., θεοῖς). 
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ἴο Ὀομᾶδρο" ΟΥΒΟΣ ῬἘΙΟΒΟΡἾ68, 50} 845 ὑμθ ϑίοϊο οὐ ὑμ6 Ερὶ- 

ΘΌΓΘΔΙ, ΠΟΘΙ, ἱπ ὑπΠ6 τηρα!αι0η8, σοῦ Ὀογοηά ὑπο ἐγοι Ὁ ]68 οὗ ὑμθ 

ΑΥΪς ἸΟΌΓΠΘΥ͂ : ὑπδὺῦ οὗ ΡῬ]αΐο ἀνγοὶῦ ταῦμοσ οἢ {8:6 Ρ]ΘΑΒΌΓΟΘ ΤΙ ΟἾ γ6- 

ΤΩΔΙΠ6α δὖ 6 ἸΟΌΣΠΟΥ Β ομα, δῃὰ ἰὸ ὑπο Ποὺ Ῥγὰ8 ΟἿ {86 

ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ Ῥδϑϑροῦ. Ηδθποο, 116 οὗ  ἔοσηβ οὗ δποϊθηῦ Ρ})1]ο- 

ΒΟΡὮΏΥ Τϑ]ν Δα ἀγοβϑοα ὑποσηβοῖνθϑ. ὕο 506 Κ ΔΠΟΟΥΠΘ8 ἴῸΓ 86 ῥδὶπ 

οἵ Ὁγίηρ, Ῥ]αίοπίβηη βουρηῦ ὕο σαδβὺ ἃ γὰν οὗ ᾿ἰσῃῦ Ὀογοπα [86 οἰουάᾶ 
οὗ Ποδ, Ἰοηρ Ὀαοΐοσο ὑμ6 τη τ θ ὑμδὺ οἷο τῦ88 τη846 ἴο “ἴσῃ οἂὖ 

118 βῖ1νοῦ πίη οὐ {6 ΝΣ [πὶ [818 ροϊηὺ οὗ νἱονν Ρ]αἰοπίθη) τηυβὺ 
6 τοραγᾶθα 88 δίδηάϊπηρ δ᾽ομα ἴῃ 108 δἰ ν ὕο ὑμο ΟΟΒρΘοΪ ; ἔογ Ὁ, 
ἴοο, βίτονο αἵδοῦ ὑπὸ ἴδῃ ὑμαὺ ἰοοκθ ἐῤγοισῆ ἀθαί, δη6, 'π τὰ 

1 ποῦ ἴῃ οϑοοῦ, δου ῃὺ ἴο ῥδδοῖ ΠΏ ΠΟῪ ὕἴο ΘΟΠ σοῖο ΠΟῪΣ ΒΟΡΘ ΘΥΘῺ 

ἴτοϊω δανδηοίηρ ᾿πβττοῖθθ8 δηαἃ ἀθοδΥ. 

Αποηρ ὑπ ΤΔΟΓΘ [6]1οἰὑοτΒ ἔΟΥΤΩΒ ἴῃ τ ΒΊοῖι ὑμῖν Β]αοπῖ 6 ΤΑ ΣΊΤα 

188 Ὀδθῃ ἔουπαᾶ σδΡΔΌ]6 οὗ Ὀοίηρ ὑγϑηϑίοστοα ο ΟἸ γι δύ ὑποαυρύ, 
ὨΟΏΘ 8. ΤΟΥ͂Θ ΓΟΙΏΔΥΚΑΡΪ6 ὑμδη ὑμπαὺ ἴπ [16 Ββρ᾽ γῖῦυ41] Ηοπτο,  ΒΟΓΟ, 

ΜΠΌ ΒΙΠρΡΌΪΑΓΙΥ ΟΙΘΔΣ ᾿μϑῖσηῦ ἰηΐο ὑμ8 τηθδπϊηρ οὗ ὑμὸ Ρ]αίοηϊο 
τηλχίτη, ἢ6 .868 ὕποβθ ψΟσβ: “ΤῺ6 ἀορθηθΓΟΙΒ ὑοτρ αὶ σομα 108 

οὗ ἃ 808} Ἰοβὺ ἰῃ 68}, δηα ἱηνταρῦ ἴῃ βίπροίγίηρ οἷδν, Βα ὈΘΘη 

ΟΘΟΡΙΥ τοβοηΐθα ὉΨΥ δὴν Ποαΐμοηβ. . .. . Τὸὺ ὑμῈ βδϊ:ηθ ῬΌΓΡΟΒΘ 

Φ΄ ὙΟΣΥ ὈοΔΌΣ ] 18 ἐμο Πρ ἔσονσιι οι (8185 ἔθ  πρ Ὁ ἐμο βέοσῃ οὗ [89 

τοαίοϑὺ οὗ [19 Οσθοκ ἤθσοθθΌ Τη6 ογονσεΐῃρ Ἰοροπά οὗ ΟἼΘΘΚ τον ΒΟ] οΩῪ ἴδ 
ἰδαὺ ἴπ 0} ἐδο “ ΤΔΌουΣβ᾽ οὗ ΗθΥΟοΌΪο8 ἃγθ οοπδυτητηδίθαἃ Ὁ δ ἱπναδίοῃ 
οὗὐ Ηδάθ8, 88 1 [Πθχθ ψγὰ8 ἃ ἴδἱτπῦ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΕΒ ἐπαὺ {μθ 1αϑῦ δῆθσην ὕο Ὦθ 
ἀοδίστογοα ψὰ8 οαΐίθ. Ηθπηοθ [89 οΟἸἑτηᾶχ ἴῃ ἔμο ὙΊΣ 185. 11πο8 (ϑοσζ. 11. 
490), “ ΕοΙὶχ αὐ Ροΐαϊξ τοσῦτμι ΘΟΡΤΙΟΒΟΟΣΤΘ οδιβαθ, Αἴατιθ ταθῦτπβ οχηπθ8 οἕ 
᾿ΏΘΧΟΣΘΡΙ16 ἔαίαση ΜῈ θ᾽] 6οἱδ Ῥοαϊ θυ, δέγορίδιοηφιο Αοδογοηέίδ' αυαγέ," 

{ Ἠονθβ ΒΙϑββοάηθθα οὗ 9 ἘΣ ύθουβ, Ομ. ΣΧ. ΟὈσρβϑσο, δ ἀποσουύ 
Ῥοσϊοάβ οὗ ΟἸσίβείδη Τὐοσαΐασο, Ῥυταοηίβ Ῥχροῖ, Οδίμοσα. 14---ἰᾶ; 8180 
Τλϊτηος (ἔθστη. Χ]11.), “ΤῈ 118 οὗ ἃ ΟἸὨ συ βθδη ταϑτὶ 18 ποίμίηρ Ὀυῦ ἃ 
ΤΟ ΠΟΙ͂ ἰο ἀ1θΘ δῃὰ ἃ σϑιπθιαρταποθ οὗ Θοαίμ. ϑαυίίοη (΄ Ζθᾶσῃ ἰο 16, 
810 1684), “ Τ]16 ΡῬΒΙΠΠΟΒΟΡΒΏΘΣΒ, Ο Βα ΠΟ ἔασίμον ἴδηι [Π9 ο]οθ 5 οὗ Βυπιδει 

ΣΘΆΒΟΙ, Ῥοσοοθινίηρ (86 ἀ6οΙπἰτρ ΘΟΌΤΒΘ οὗ Βυτηδπ πδύπτο, οουἹὰ βαγ, ““ ΤῊΘ 

1186 οὗ ψῖθθ τθῃ, δὲ Βμου]ὰ 10 6180 Ὅθ6 Ὀαΐ ἃ οοπίϊηυδ] ταϑατδίοι οἵ Ὠοδίῃ ἢ 

Βυὺ {δ9 ΑΡΟΒΊ]6 6116 ἢ ὰ8 ἴπ οἴἶθοῦ, (89 ἴθ οὗ α ΟἸχιβϑδη, δὶ βμοιμὰ 1 

6180 0 Ὀυΐ ὦ »"οἀϊέαξίομ ενἱέλαϊ, 9} α δοίέον' “7.8 «ἴον ἀραΐῇ, 3 ἀνὰ {ποσοίοσο βαῖί, 
“ βιοῦ γοῦγ δϑϑοξϊομβ ου ἈθαυθηΥ {πίη ρ8, ποΐ ὁπ ἐμίπρβ ου ἐμο ϑασίμ.᾽  Ὑῖθ 
Ἰαϑῦ ΤΩΔῪ ὉΘ Β81ἃ ἕο ὮΘ δ. δη ἰοἱραίϊοι οὗ Ξ'Ῥ'ΏΟΖΑ᾿Β ταασίσα (Εἰ μος, Ῥσορι 67), 
“Ἤροτοο 106Σ ἀθ π0]]Δ ΤῸ τ ἀὔδτη 46 στηοσχίθ οορ αῦ, οὲ ο᾽.8 Βαρθη δ ΠΟσὶ 

ΤΑΟΥ ΙΒ Βοα οὐΐα τιοαίξαΐίο οδὶ, Ὑ1ΟΒ τααχίτα, ΔἸ ΠΟῸρ ἢ ΔΡΡΑΥ ΜΕΥ ἃ οοπέτα- 
αἰούίοπ. οὗἩ [μ6 Ῥ]αίοηῖο, 18 ᾿π γα ἐν 1ἀθη 681 τ τ ΒΘ τἰρ  γ ᾿η οσρεροίοϑα: 
[86 ἔσυθ δηΐαροηίετη οὐἩ θ8 0} Ὀοΐπρ 86 Βυα δύ τηοαϊίδίϊοι οὗ " ΝΊΣαΒα,᾽ οΣ 
ΔΌΒΟΙαΐΘ δ 1]αοη. Οὐταρασο ΚΘ ΒΘΈΒΡΘαΣΘ᾿ Β Ρ]αίομϊο βοηποὲ (146).. 
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ΡΙαῖο οὔνϑθῃ βρθᾶκβ οἵ ὑπο σψὶηροα βἰαίθ οὗ ὑΠ6 ροοά 808] (πτέρωμα, 
ἴη ῬΒΘΘαΓΟῸ) τμθῃ δραγὺ ἔγοτα ὑπ Ὀοάγ, συγ 1 108 ὑπ υτηρδηῦ 

Βγίηρσ ομαγοὺ (οὗ ψ ΒΟ 6 οίνοβ ἃ ᾿ἰδῦρο ἀθβοσ ρίοη, βοιλον δῦ 
ΓΟΒΘΙῚ Πρ ϑΟΪοτηοπ᾽Β ταρίσχοιιβ τηϑύδρμον, “ Βαΐοσθ 1 8 ΔΎΔΓΟ, 

ΤΩΥ 801] τηδθ τη6 88 ὕμθ ομγοῖβ οἵ Απηπ)} 8410," Οδπηὶ. ΥἹ. 12), 

Ὀαὺ Ὀοΐπρ' ἴῃ ὑμ6 Ὀοάγ, 1Ὁ 18 ψ{ΠῈ 1Ὁ 848 τὺ 4 Ὀϊγτὰ ὑμαῦ 88 ]οβὲ 
105 ὙΠΏΡΒ, ἰὺ {4115 ἃ ΒΙ αρρΊϑἢ ποῖρ ὕο ὑμ6 οαγίῃ, σοἢ ἰπἀθοα 18 
[86 βύδῦθ θύϑῃ οὗ ὑμῃ6 Ὀοδϑὺ σι ΐη {18 [Δ γΠμ8016.᾽ 

ΝΟΤᾺΕ 6. ὦ) 
{«Α6Ὲ 2868) 

ΟΝ ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΒΙΤΥ ΟἿ ΤῊΕΒ ΞΕΝΘΒΈΕΝ. 

ΤῈ 186 οαυ!οϑὺ οχργθββϑίοῃ 1π ΒΟ. ΡΗΙΠ]ΟΒΟΡΪ041 1ἀθα]βτα 15. σορτο- 

βοηΐοα τὶ ὑο] γα Ὁ]6 ΟἰἸΘΔΓΠΘΒ8, 18 86 Ιηλχίτη οὗ {ῃ6 ϑυσδοῦβδη 

ἘΡ᾿ Ομδσταῖβ, ἢ" τ Β οἷ 18 αυοϊθα δηα δαορίθα ἴῃ [6 Ῥαββαρθ ἴῃ {86 ἰοχὺ, 

1ξ 18 οσογίδίη ὑμαῦ (86 ἔι]]οϑὺ δηα νοὶ ὐϊοδῦ ΘΧΡΥΘΒΒΊ 0. ΟΥΟΣ ρσίνϑῃη, ἴῃ 
διηοϊοηὖ ὑΐτη68, ἴο 118 ᾿ΥῚΠΟΙΡ 1685, 18 ὑπᾶῦ ΟΝ 18 ἴο ὯΘ Του ἀδνθοροά 
ἴῃ ΡΙαῖο. ΑΚ 86 ομϊοῖ οὗ ὑπ6 δηοϊϑηΐ [ἀ68]185}8,17 μ6 ρχγοπουπορά ἐμ6 

θηΒ68 ὕο ὯΘ6 ΤΩΘΓΟΪΥ͂ ἱπδίτυτηθηΐβ, ποὺ ἡ αροδ, θα  τϑροσύθυβ, δηᾶ ἐμαί, 
ἴῃ 86 ἀἰβοονοῦν οὗὐ ΤΎΌΏ, ΠΟῪ ΠδνΘ ΒΡ ἃ βυρροδίϊνο, ποῦ δὴ 

οτὶρ᾽ηδίύϊπρ ρόνοῦ. ΤῊΘ Ο]086 σομηθοίΐοῃ Ὀούνγθοῃ 086 ὥθηϑοβ δηά 
[868 ῥυβοη-Βουβα οὗ ὕμα ΒΟΑΥῪ οοπύσ θαῦοα ἴο ἸΟΥΤΟΣ ὑμοῖν ἱπηρογίδηοθ 
ῬΒΙΪΟΒΟΡΒΙΟΑΙν 511}1 ἰαυῦμοῦ ἰπ ὑμ6 Ῥἰαθοῃϊο νἱον, δῃηὰ [86 σϑϑα] 

5. ΤΏῊο 11πὸ οὗ ΕΡίοΒασταυβ (Νοῦς ὁρᾷ κ-τ.λ.) 18 τοξοστϑὰ ἐο Ὀγ Μαχίτηυιβ 
Τυγσ. (Ὀϊ8. Χ ΎΤΙΙ. 10) δϑέμο αἴνιγμα Συρακόσιον.--- ΤῊ Δ]]ΘροχίοΆ] ἱπίοσρσϑίοσε 
οὗ Ἠοτοοσ ἰουπὰ ΤἀθΑ]θτα Ἰοπρ Ὀθίοσθ ΕἸΡΙΟΠΑΥΤΩῸΒ ἴῃ ἴδ 6 οομέθϑβίου. οἵ ἐδ9 

Ῥοσὺ ἐμαὺ Τα γα 8 [πὸ Ῥοββοββίοι, ποῦ οὗ 89 βίῃρον, Ὀθυΐ οὗ {89 Μυδο; διὰ 
ἐμδύ [8:0 Βίγαΐῃβ οὗ (89 μΡοθὺ ψϑσθ ἴδιπῦ ΘΟΒΟΘΒ οὗ {μ0 θα ν (Π. 11. 486, 
ἡμεῖς δὰ κλέος οἷον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν : οἵ, Π|. Υ͂. 127). 

ἐ ΑἿοόσο (Αοδᾶ. 11. 46) ΡΙδοθβ ὑοχοΐμος ἘΠ ρἰσαταθ διὰ Ῥ]δίο 88 [86 ἔγγϑ8 
οὗ δῃηοϊθαὺ βιομβαίοπδιεπι δῃὰ [ἀθα]ίβτη. “Εἰ ουσχυβ ο»"ης 7 μδίσίμηι ἐῃ, δοηδέδιϑ 
θὲ ἴῃ χοσασα ποδί 5 οἱ ἱπ νοϊυρίαίϊο οοπδε. Ῥ]αίο δαΐθιη ομδ ἡμάέοέμνι 
φογτέαξίθ γοχϊξαθχλαυθ ἔρβατα, δράποίδηι ΔὉ ορ᾿πἱοαῖθΒ οὗ ἃ βθηδῖρυθ, οὐσίξαξίογβ 
ἐρδοίωα σέ πιρηξΐ 6886 Βιαιυὶϊί.ἢ 
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885 Ὀθϑὴ ὑμαΐ, ππᾶου ὑῃ6 ᾿πῆμθησθ ΤΟΣ ῬΑΥ ΙΟΌ]ΑΥΪΥ οὗ ὑμ0 Ηογὰ- 

οἰΐθδη ἀοοίτίηο ὑμᾶὺ 81} Ῥῃθῃοπιθηδ ἃΓῸ ἴῃ ἃ ρογροῦυδὶ ἔυσ, Ρ]δῖο 

8.48 ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙ]Υ ἜΧΡΓΟββοα Ὠ11η86]} ἢ ἃ ΨΆΥ ὑμδὺ ἢ848 Ὀ6θὰ πηἀογβιοοα 

88 ΤΟΙ ΟΥἢρ ὑΠ6 ποίοη οὗ τηδῦου ὕο ἃ νδϑὺ ἀϊβίβῃοθ, Οὐ ούϑῃ ὈΔη18}- 
ἵἱὴρ ὑμθ ψοῦἹὰ οἵ βθῆβα πο ὑμ6 ἰροὸ οὗ ποποηϊίγ. ΥὙοῦ {0 

ΘΟΠΟΙ βίου ψΟυ]α Ὀ6 τα ἩΙΟἢ που] σοργοβθηῦ Ὠΐτη 88 ΘΟ 5] ἀουηρ᾽ 

186 δηβ6β 88 ροβι ἄν θυ ζδ]]Δο 1008 : 411} ὑμαῦ γχ ἅτ δῃ]6α ἴο 1ηἴ8 

ἴτοτα ἃ οοῃ]οϊηῦ υἱὸν οὗ δῦ 6 [88 ἀ6Ιγογϑᾶ Ὀθατίηρ οἢ [818 ροϊηῦ, 
8. ΒΙΙΩΡΙΥ ὑμαὺ ἢ6 Θομβι ἀογθα ὑπ ὥθῃβεββ ἃ8 δῇϊοταϊ πρ δὴ 1ηΐϑγιου Κιπά 
οὗ ἑηπϊογγηιαΐίοη, ποὺ σου οὗ Ὀδὶην οοιμρᾶγοα τὰ} ὑπ 6 ζποιοίοαρα 

του θδ] αὶ Ὀγ {Π6 οοπὐοτρ δύϊοη οὗ ὑδθ Εΐουπμδ] 1ἄθα8, 16} τγα8 ὑ86 

ῬΙΌΡΘΙ οἶοο οὗ [μ6 ΜΙπα. ΤΉθδβθ 1688 ὑΠ6 β'δηβοβ ἃΓ6 σοργθϑθηΐθα, 

ποῦ ἰηἀ66α 88 σίνίηρ, Ὀυΐ 88 βυρροϑύηρ, 8ηα [86 Ἰτηρογίδηῦ ἔπποῦοη 

οἵ οἰϊοι θην ὑμο86 ὈΥΪΠΊΔΡΥ͂ ῬὈΤΙΠΟΙ 0168 οἱ Κπον]οαρθ ὈΥ͂Τ ΤηΘ8Π8 οὗ 

ΘΙ ΠΙΒΟΘΠΘΘΤ 15 ἀϑϑιρτιθα ἴο ὑπ ὥθη868 ὕὑηᾶον ὑ86 τορυ]δίν ἢ δηθὰ 

ἡυάϊοῖα] ἔδου ν οὗ ὑμ6 ΒΘΑϑ0Η. 

ΤᾺΘ ᾿πιροτΐδῃοο οἵ ὑμ6 τἱρηῦ ἴο οἰδίτπι ἔογῦ ὑμ6 ΜΙιπα 1086] {ὑμ68 

Ῥοββοββίοῃ οἵ ἃ ρθη πον]θαρο ὕμαη [η6 ϑϑηβθϑθ δου] ἔπγη 8}, 

οοΙμηθπρα 1086] 4180 ἰο ϑοογαῖθβ, ΑἸ μουρῃ ἀονοϊοροα ὙΠ 1685 
ῬΟΥΤΟΡ Οὗ ΔηΑΙγ 518 ἀπ τρϑίαρυβῖοαὶ δουτηθη, ὑμ6 βϑῖηβθ ρῥυϊποὶρ]θ 

ΔΡΌΘΑΙΒ 4180 ἴῃ ὑμθ Μίθιμ τ Ὀ1]}18 (1Υὕ. 8, 14), σθτο οογαῦθθ 18 

ἰηἰγοαποροα ἃ8 ἀγραΐηρ ἀραϊηδῦ ὕΠ6 ΘΥΤῸΣ οὗ τορδγαϊηρ ὑπ 6 ϑθηβθθ ἃΒ 

Ξ ΟἸΣΙΩΡΙΟἀοχᾺΒ (Ρ. 80), τοΐοστίηρ [ο {80 ὕτχο οχίχοιηθβ οὗ ορίηΐοσι στορατά- 
{89 Κ'ίϑιῃβοϑἝ---ἰμδαῦ οὗ (μ0 Τά θα] βύβ, Ῥαστηθηῖά98, ΕαρΘάο0168, ἀηἃ ΑἸΑΧΑρΡΌΓΣΑΒ 

ΟὨ [6 ὁη6 Ὠδπᾶ : δηᾷ οχ ἰδθ οἴμος ὑμδὺ οὗ ἔμ9 ϑθθηβα οη]βίβ, ῬσυοίαΡΌΓΣΑΒ 
δα ἘΙΟυΤΒ---Βαγ 5 οὗ Ῥ]αίο, “ [μαῦ ἮΘ ΒΘΘΙῺΒ ἰο Βἰ40 τι Ὀοΐδ ρασί!68, (ἢ 
τϑάβοι Ὀοΐηρ; ἐμαῦ ἢ6 ΙΔ 78 ον Β6Ύ Ὁ} σταᾶοβ οὗ Τυαμ᾽: ἀμῴότερα δοκεῖ 
λέγειν" αὔτιον δὲ ὅτε πολλοὺς εἶναι τέθεται βαθμοὺς τῆς ἀληθείας.)--- 
Ηρθποθ, ἴπ {86 Τίταθυβ (47 4.}, [86 τβο οὗ ῬΕΣΠΟΒΟΡΆΥ 1086] 18 ἰσϑοϑᾶ ἀρ ἴο 
ἐ86 υὐδναΐ ροσοθρίίοη οὗ 0 Ἀθαύθη]ν ὈΟΔΙ6Β: 1η. [86 ΕἸσϑύ Α]ΟΙ ΙΔ 498 (182 1).) 
ϑοογαΐοβ δϑϑίζτβ ἃ ἱρὴ ἀϊρτν ἴο [89 ἔπποίίοη οὗ ἰμ6 Εἶγο, δῃ ἃ βανβ ὑμαὺ Ἦθ 
οδηποὺ Βπᾶ δὴν δάθαυδίθ ΘαΌ]θτι (παράδειγμα) «[ο τορτοδοηῦ ἐπ 9 ἱπέυϊίοι οὗ 
[86 τοϊπὰ Ὀαυΐ οπμ]ν υἱδίοη, τ ἸΠὰ ΒΙΟΩ Ῥάϑθαρθ σοτρᾶσο Ῥμερᾶν. 260 ὮὉ., Ρο]. 

ΨΙ. δ07 Ο,. ΤὮο β86}890 οὗ βιρβύ 018 ΤΘΟΘΙΎΘΒ ΘΒΡΘΟΙΔ] ΒΟΠΟῸΓ ἴῃ {89 ῬΙαΐοπῖο 
βυβύθσα, [89 ἱτηροτίαπ᾽ ἔδστα ἐ ὃ ἐα Ὀοίπρ' δῃ δά αἰ ΐοπδ] ουϊάθμοθ οὗ ἐπ βατηθ. 

Ὑ Οοταρασο {πο βἰδίθταθηὐῦ ἴῃ Ῥμωᾶο 1ὅ Ἐ!., α18ο [86 οὈδϑοσσαϊζοη οὗ 
ΟἸσταρίοάοσυβ Φ. ,32), λέξομεν τὴν αἴσθησιν ἀρχήν (τῆς ἐπιστήμην) 
οὐχ ὡς “ποιητικήν, ἀλλ᾽ ὡς ἐρεθι ἕ ουσαν τὴν ἡμετέραν γυχὴν 
εἰς ἀνάμ νῆσιν τῶν καθόλου, καὶ τὰ ἀηγηέλου καὶ κήρυκος 
ποιοῦσαν. 

1 Οἱ ῬοΙ. Χ. 602 Ο., ψΒοτΘ ἃ οοστθοίζηρ οῆοα ἴῃ [16 ο886 οὗ ορίϊο8] δπᾶ 
οὗδοσ ἀβθοθρίϊοῃβ, 18 δββιρεηθὰ ἰο [86 Βίθδβοιι. 
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186 8016 βΒοῦχζοῦ οὗ Κηον]θᾶρθ ΕῸΣ, μ6 ΟὔΒοΣυ 5, 1 ΚῪπον]οᾶρθ γ6Γ6 

ἴο 6 ΡΓΘαΙοαίθα Β᾽ΤΡΙΥ οὗ σψιμαὶ 18 ρῥγθϑθηῦθα ἴο ὧϑ ὑβσοιρ ὑδθ 

53.6η565----ΒΌ0}), [0 ΘΧΘΙΆΡΪΟ, ἃ8 Βιρ ὐ--τῦσγθ οΟὰ]α ποῦ οὐ ὑμαῦ -Ῥαβὶ8 

αὐὐδῖη ὈὮΣ]ΟΒΟΡΒΊΟΑΙΥ ὕο ἃ Κπον]θᾶρο οὗ ΒΌΘἢ ταῦ 8 ἃ8. “16 οσ ϑῦ- 

Θη66 οὗ {86 τηοΐοῃ 1 86 δ} ο4116α ὙΥ1η4, τη 1685 οὗ ὑΠ6 οχίβύθῃοθ 

οὗ ὕπ6 Βυμηδη δι] δπὰ οἵ (ὐοα.᾽ Ἐ 
Ατοοπρ 86 τδὴν 118 γα] 08 1η τηοάθγῃ ὑπουρηὺ οἵ {ὑμ6 ρυ]η- 

Οἷρ]6 οὗ Ἐρ᾽ ομδγιηυϑ, ρου ρ5 ὑμθ πιοϑὺ ἱτηρογίϑηῦ 18 ὑπο ὑγαΐῃ οἵ 

Τϑδϑοηΐηρ δαορίοα ὈΥ Βυῦ 6 ἴῃ ὑπ6 ἤνϑύ ομδρίθῃ οὗ 15 Αμδίορυ, 

ὙΠΟ ὑῃ6 1πϑυΓα μι ηὐα] ομδγδοῦου οὗ 06 ὥΘΏΒ6Α 18 Ἰάγροὶν Ὀσγουρῦ 
ουὖ, 8πα ὑπ σομο] 810 18 Το α ὑμᾶὺ “ψ͵ὸ 866 ψ ἢ ΟἿ ΘΥ68 

ἴῃ ὍΠ6 5816 ΒΘΏἍΘ 88 Ὑ6 8686 Ὑ10Π ρ]α58568 ἴῃ Ορἕΐοαὶ οχρουτηθηὐβ. 
Τηδὺ ὑῃογα 18 ἃ βόα ὈΘ1ηα ὑΠ6 ταδύθυδ] ἔγαιηθισοσῖς οὗ ὑῃ6 μυτηδῃ 

6Υ6, οὗ ψΒ]ΟΝ ΔῊ βοίθηοο αἀθδ]]ηρ ΒΠΡΙν τι ὑΠ6 οχύθγηδὶ ταυϑῦ 

41] ὑο τϑῃ θοῦ ΔὴΥ ϑα βίδοθοσυ δοοουηῦ, Ὀαὺ τ ΒΙΟΙ, 108617 1ηγ151016, 

6. γοῦ “080 τηδϑίον ΠΙρὺ οὗ 811] οὐἋ β8θϑὶπρ, 15. ἃ ὑγσαῦ ψΒΙΟΒ 1165 αὖ 

186 τοοῦ οὗ 81} 1υϑὺ ῬΒΙΠΟΒΟΡΗΥ : Ὀαὺ 1 τηᾶν 6 ἀουδίερα τοῦ Γ, 

“ ῬΙΟΌΒΌΙΥ ἐμ9 Ὀοβύ οοχωσηθπῦ ὁπ ἐμι18 ραββαβθ οὗ Χοπορμοπ ἰΒ ἐμ9 Πρδῦ 

ἔσονται ὑροῖ 1 ὈΥ ΔῈ ᾿ταροτίδηξ ομδρίου 1ἢ [86 ἰδίοτυ οὗ Μοᾶάθση ῬΒΠ]ΟΒΟΡΒΥ. 
ΤῈ βυβύθια οὗ Τιοοῖζθ, Ψ ΆΪΟΩ τοξοστϑα 41] Κπον]οᾶρο υἱ πλαΐθὶν ἰο Θϑηβαύίομ, 
Ὑ88 Τουπα, ἜΘΩ. ΘΟΠΒβύθηἐ]ν ἀθνοὶορϑᾶ, ἕο ῬθδΣ ἔγαλίβ δέου ἐμ πὰ ἀϊβοοχηθάᾶ 

δια ἀρβουῖθοα Ὁ βοοταῖοβ. ΒΥ σϑῃάθεϊηρ' τηδῃ ἃ τϑοὶριθηῦ ΒΟ] 6 }]Υ ἔγτοσα σι - 
ουὔὖ, 1ὖ δα ἐμθ οβδοὐύ οὗ ἀοβίσογιπρ μαπιδι ΠΟΥ Υ δπα ἐμ ΘΟ Θ ΤΟΒΡΟΙΒΙΙΠΥ; 

ΤΏΟΤΆΪΒ ὈΘΟΔΙΩΘ τϑαυοθα ἴο ἃ ΙΏΘΓΘ ΟἸΟ100 οὗ οχύθσῃ!ϑὶ ΟΒΔΏΟΘΒ, τηϊπᾶ ἰο ἃ 
τοϊδίμουι, Οὐ δὖ Ὀοϑὺ δὴ ογὔρϑηϊβαίζοῃ 0 ΨΈΙΟΝ ἱτατηουίδ! ν πθοὰ ποῦ ΔΡΡΙΥ, 
δᾶ Ἰοῖύγ ἰο ἃ Βυπόηγτα ΜΙ Ναΐασθ, δηα ἐμογοίουθ ἃ βυροσυϊν ἴῃ [ἢ9 
ψουὰ. Οὐμρᾶσο ΜΌΓΟΙ]Β ἩϊβίοσΥ οὗ Μοάοστι ῬΒΙ]ΟΒορΆν, 1. 99---148 : 
488---δὅ0. 

ἐ Οὐτάρασο ἔπθ οὐβοσγαίίϊοηβ οὐ ὑμι18 βυΊθοῦ ὈΥῪ ΟὈΙοσάρο, ΑἸάβ ἰο 

Βοβοοίίου, 1. Ρ. 82ὅ---6 ; 4180 δι: Ηυτρῆτου νυ (ΟΣ ΚΒ, Ὑο]. ΓΧ. ρ. 886), 

“Ταῦ ψ ΒΙΟΒ Το ΘΟ 68 Ψ11] πού 6 ζ610, (μαῦ ΏΙΘῊ 8668 Ὑ7111 ποῦ Ὀ6 ν᾽ 81016, ἐπα 

ΨΈΪΟΝ ΘΟΣΩΤΆΔΗ 58. ΒΘηδαύοΒ ὙΨ11 ποῦ Ὀ6 (μον βυθ]θοῦ; 10 185 ναΐὶπ [ο βθοῖκ [}6 

Ἰνίπρ δυιοπρ ὅπ ἀθ8ᾶ.᾽-- 9 απθδίίοι οὗἨ 86 ΒΟΠ0018 οὗ [89 ῥσεβθηΐ ἄδγ ἃ8 
ἴο Μδη᾽Β ΡὈ]δοθ ἴπι ὀσθδίϊοῃ ἈΒΒΌΣΩΘΒ, ἴῃ [Ὠ18 ροϊηῦ οὗὨ νθυν, ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΌ]Θ ἱπξοχοβέ, 
ἴῸῪ [89 Τλοσθ ΠΟΘΙ Μδῃ 18 Ὀσουρθῦ Ἰηΐο [6 Βᾶπὴ6 οαὐθροσυ, διηδίογαϊ δ], 

ψῖὰὰ [πο Ὀστιΐο οσϑα θη, [8.6 ΤΟΥΘ Θομβέσδι πῖτρ᾽ ῬΘΟΟΙΆΘΒ [186 τιθοθδβὶ νυ [ΟΣ ἃ ΒΌροτ- 

ΒΘΏΒΌΟΙΒ ΟΔ ΒΘ ἰο δοοοππῦ ἴον (86 πα 18 01ν ἀϊδποίνθ Ῥβυ 1081] ΡΒΘποσηθπδ. 
ΤῊΘ Β6028688 οὗ [86 Βὶρῃοσ Ματησηδ]ῖα 816 [9 βᾶχτιθ 1 ΠΌΤΩΘΘΣ τ ἢ (Πο86 οὗ 
Μδιι, δα 1π ΤΩΔΉΥ ΟΔ868 ΒΘΘΙΩΪΙΡΊΥ ΒΌΡΘΙΙΟΙ 1π ῬΟΥ͂ΤΟΣ : Ὀυΐ ὙΏΘΙΘ ἃγΘ [86 το- 
ΒῸΠ8 ἴπι [89 ἸΟΥΤΟΣ ογϑαύϊοιῃ δ βυγ τ πρ' [0 [86 ργθϑυσηθᾶ 1 ΠΥ οὗ οτρατυ βίοι ἢ 
“Τὸ Μδῃ, δπᾶ ἴο Μαμπ᾿β ποῦ]θϑῦ οοτασαὰθ [80 Ὥορ, υιβαὶ ἃ ἀϊβδτιοιῦ ραὶν οὗ 
ΜΟΣ]Β᾽ ᾿ ΟὈΠΊΡΑΙΘ οπ (18 βυθ᾽θοῦ 86 σθαι ΚΒ ὈΥῪ [86 ἘΠρ 88 ΕΙΐοΣ οὗ 
36 βθοῦ Β Μοάοσῃ Ῥδηςῃοίϑτω, 1, Ρ. 84. 
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ΜΙ 411 ὑπ Πρ 5 οὗ ΟὟΓ τηοάθγη ὑ{πη|68, γγ7ὸ ἃ γοῦ ἱπαθροηᾶδηῦ οὗ 
ὕ86 ΡΟΥΤΘΓΙᾺ] Θαργβϑίοῃ Μοῦ μ88 Ὀθοη σίνθη 0 1Ὁ ὈΥ [86 ῥΥΪΠ6Θ 
οὗ 86 δῃηοϊθηῦ ΕΣ] ΟΒΟΡ ἢ ΘΓΒ. 

ΝΟΤᾺΕ Η. 
(ΡῬΑΘΕ 26.) 

ΟΝ ΤΗΕΒ ΡῬΙΙΑΤΟΝΊΟ ΟΟΊΤΒΙΝΕ ΟΕ ἸΘΕΑ,ΑΝ. 

ΑΙἸΤΗΟΌΘΗ Μὅ͵ὸ μᾶῦθ [ἢ6 ΘΧρΓΌ88 δυνβου υ οὗ Ατβίουϊο (ΜοίαρἈ. 
ΧΙΤΠ, 4. δ) ἴον {16 δϑϑογίϊοῃ, ὑμαὺ 088 ἐδέαε οὗ Ῥ]αῦο ψὰβ ποῦ ἃ ραγῦ 
οὗ ὕΠ6 βοοσταῦίος ἐρδοβίηρ, θαῦ δὴ δάνδμοθ ἀροὶ 1ΐ, 1Ὁ 18 ὯῸ 1688 {16 
{παῦ ὑπ ἀοοίτϊμθ τγᾶϑ δ γοδάν οοηΐαϊ πο ἰἱπ ΘΙ ΡΥΥΟ ἰπ {86 οοτγαίίς 
τηούμοα οὗ αϊα]θοίδο ἰηνοβυϊραύϊοη," ΤῊ βουνίοθ ψιῖοῖ δοογαῦθϑ 
Ῥογϊουτηθᾶ ἴο Ἰιορίος ἴῃ ὑπ τηδίϊον οὗὐ Ποβη οη8 (εἶ. 115 Ἐἰ., 5.) 
ὙΠΘΓΘΌΥ ρΘΠΘΙΆΙ ἰΟΓΠῚΒ Ὕ6Ι6 ἢγθὺ τηϑδᾶθ ἰο τὰ ὕμ6 σϑαπί]οῦ οὗ 

ἀἸδ]οοῦο ἀἰδβουβδίοη ἴῃ Βα ἢ ἃ ΤΟΔΠΏΘΓ 88 ὑμδῦ ὑμοῖῦ ναῦν Βθου]ά, 

ῃ ΘΥΘΣΥ͂ ΘΟΙΛὈΙ πδίζομ, θ6 τρί α]γ ῥγοβοσνθα τιυμουῦῦ οἰ Ὁ ΘΗ]ΑΓρ6- 

τηθηῦ ΟΥ αἰταϊ 0 η, τγᾶ8 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ δηϊθοοάθηϊ (0 ὑμ6 ἀουθ)οριηθηῦ 

οὗ {86 ῬΙαϊοηϊο ῥγῖηοῖρ]6 οὗ [Π6 Τὐ ομδηροδ]6 Τἅθα8. Τὸ υπάογβίδπά 

διιοῦ 086 αχύθγηδὶ οοοββίοη ΟΥ ἰβύου! 8] ΟΧΊΡΌΠΟΥ, ὉΠΑ͂ΘΥ ὑἢ 6 ῬΓΟΒΒΌΓΟ 

οὗ ψβῖοῖ Ρ]αῦο ἀονϑὶοροθᾶ ἔγοτα ὑμαὺ ϑοογαῦϊο βοῦσγοθ {1818 ἱτηρογίδηῦ 

ἀοούσϊηθ οὗ 18 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏγ, 1Ὁ 18. ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ 0 ὈΘΑΓ ἴῃ τηΐπα ὑῃ6 

Ῥοϑιοη ἴῃ τ ΐο ἢ ὑμ6 Ργοῦ]οτ οὗ οπὐοϊορυ ἀοβοομαθα ἴο μ18 Πδηᾶβ. 

Ἴπνο ὀρροϑβίϊθ τηονϑιηθηὺβ δ ἴδ κθη ρ]δοο ἴῃ {118 ἀοτηδῖπ οὗ Μοία- 

ῬΕΥΞΙΟΒ ; ΟἹ {86 0ὁΠη8 δηῃα ἩργδΟΙὕπ18, ργοσθθαϊηρ οα ὑπ 6 ΟὈβογνδίίοῃ 
οὗ ὅπ ΡῬβθῃμοίηθῆα οὗ οβδηρθ, δῃηᾷ ὑμδγθίοσα ἢ δὴ ὦ ροϑίογιογὶ 

“ ΟΟΠΡᾶΣΘ κατὰ γένη ἴῃ Χοη. Μρῃ. ΙΥ͂. ὅ, 11, 848. ἃ ομαγδοίοσ βίο 
φασί οὗ ἐμθ βοοσχαῖίο τ"οέλοά, πιὰ (86 Ββίαϊξοτηθηΐ οὗ Ασιβίοι!θ (οί. 1. 6, 2) 
ἐμαῦ {μ6 ἀοοίσίπο οὗ Ιἀθ88 νγὰ8 ἀϊδ]ϑοίϊο ἱπ 18 οὐἱρῖη. Μόοσθονοσ, [86 βοοσγαίο 
ῬΙΌΘΟΒΒ οὗ ΕΔαοδίίοι γὰβ Ὀυΐὖ ἃ βίθρ τϑτλουθα ἔγοσαῃ ἐμ Ῥ]δίοηϊο ῬΣΙΠΟΙΡΙΘ ; 
[80 μαιευτική οΥ “ταϊ γί ἔθ- ταῦθ᾽ Ῥγοοοϑάϑα οχ [86 Βαρροκίου {πδὲ Καον]θᾶρθ 

ταυδὺ ὑπο] {861} ἔγοσα τού έη, 111τ [86 ζόστα ἴπ (89 Ῥοβοσα οὗ ἐμθ ἤοντσοι.--- 

Ασίβύοοὶββ (πη Ἐπαβο. Ῥσθθρ. Εν. Χ]. 8) 5οθ8 80 ἔᾺΣ 88 ἴο αἰ θαὺθ ὑμ9 ἔ01]Υ- 

ἀονοϊοροᾶ ἀοοίχηο οὗ [4688 ἴο ϑοογαῦθῃ. 
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ΡΓΠΟΙ͂ΡΙ6, υπαονιηϊποα ἢ6 στρα] ν οἵ {1.6 οχίθυμαὶ τοῦ ὉΚΥ 18 

ἀοούτπθ οὗ ἃ Ῥοεγροῦμδὶ ΕἾαχ, Μ᾿ Ὲ116 86 τηϑίδρμγ 8108] 8600] οὗἉ [86 

ἘΠ]Θδίλοβ, Ῥγοοθθάϊηρ οα [86 α ργίογὶ ταοῦμοά, οοπάθηβρα 4]] οχίβίθηοθ 

Ἰπἴο ἃ τπηϑίδρηγβίοαὶ Τπῖῦγ, Ὁ. ὕμοπὶ ἀοποτηϊπαύθα 86 ΑἸ βοϊαΐθ Ομ. 

ὕπαρ 86 τηδηϊρυϊδίίοι οὗ {16 Τοτηλοσ, [μ6 ττοῦἹὰ βοομθά, ᾿ἢ 088 

ΤηΘίΔΡ ΠΟΥ ΤΊΔΥ Ὀ6 ΔΙ]οὐοα, ἴο ὑγδηβέοστηῃ 1086}} ὕο ἃ ὑυσϊα πἀῃγοϑύϊηρ 

868 ; ὉΠ6ΘΥ ὑμαὺ οὗ [86 Ἰαίίον, 1Ὁ δβϑϑαμηθα ἐπ ᾿ἸΚΟΠ 688 οὗ ἃ τηομοΐο- 

ΠΟᾺΒ ΔΙ ΠΟΌΚἪ 8] τὴ ϑδμδγα ; δηα Ρίδίο, ἴῃ βθϑκίηρ ἴῸ ἃ Ποιη6 
ἴο ῬΒΠΟΒΟΡΕΥ ΘΓ 886 τηϊρηῦ Ὀυ1]ἃ δηα ἱπηδθϊύ, ῃΠδα ἰο ββαγοῇ 

ἴογ ἃ 8318 οἱ Ὀδίηρ ὑμαὺ ψου]α γ᾽θ]α ἃ ὑΘΥΤΊ ΟΥΥ Τηγ6 Ργοιηδίηρ' 
δὴ οὐ μοῦ οἵ ὑμοβα ἀοϊηδίηϑ. Ἠ]8 οὐδ͵]ϑος γγὰϑ Ὁμογοΐοτο ὅο βμᾶ ἃ 

τα] 4616 ρΡοϊηῦ ἴο πιο ἰοροῦμον ὑΠ6 πολλά οἵ Ηοτδο 8 τὶν ὑΠ6 ἕν 
οὗ 086 Ἐ]οΑΙΟΒ : ἴῃ οὔ6᾽ ψογαβ ἴο πα 8 τηθῦ πο ὙΒΘΓΘΌΥ δ6 τηϊρῦ 

Ὀτάρο ονοῦ 0ἢ6 συ] Ὀούνγθοῃ ὑἰ0 τη] Πόσα ῬΒΘΠΟΙΊ6ΠΔ8] δηα {16 

ὈΠΟΠΔΗρΡΘΔΡ]6 Ομ6. ΤᾺ18 ἢ6 βουρῦ ὕο δΟσΟΙΡ]18} ὈΥ Ὠ18 ἀοοίτ!ηθ 

οὗ Ἰδέαει οὐ “ ΕὈΥΤΩΒ,᾿,Κ ΠΊΟἢ Π6 ΤορΓα θα 88 οοηϑυϊ αὐ ηρ ἃ ψγουἹὰ οἱ α 

φγίογὶ Βρα]ίν, οὗ ψ οἢ ὑῃ6 νοῦ] οὗ α »οδίογιογὶ ΑΡΡρδθαγδμποθ ψὰϑ 

Ῥαῦ ὑπ6 βῃδάον. ὉΤθθθο [ἀθὰ8 οὐ [ηἰρ]]θοῖα8] ΕὉτΩ5 ᾿ἱποὶυᾶθ 

οὐ ίηρ ὙΒΙΟΩ 1168 δὺ ὑμ6 Ῥᾶ818 οὗ [86 σβδηροῦ! ῬΒΘΠΟΙΊΘΏΔΙ, 
816 ὑμ6 Ὁπομδηρίηρ ο]ομηθηΐβ οἵ Ὀοίηρ, δηά ὕμθ ΟΠΪΥ͂ Ῥσοροῦ ΟὈ]θοὺ 
δα ἔουπάδίϊοη οὗ Κπον]οᾶρο (ἐπιστήμη). Ἐδηο6 τὸ ἱποϊ υἀ θα διηοηρ 

{1Π6 Ρ]αύοηϊς ἸΙδέαι, ποῦ ΟὨΪΥῪ {86 τηϑῦη)δῦϊ08] δηα Ἰορίοαὶ σοποορ 8, 

ΒΌΘΙ 88 ὑῃ086 οὗ ἃ 7Τγίαησίο οὐ ἃ Οτγοῖο, α Ἡ οῖο οὐ ἃ Ῥαγί, Ὀαῦ ὑ86 
στουηα- ΡΥ] "ο }168. οὗ τρογὰ] δούϊοῃ, 88 ὑ.6 αοοα δηα ὑπ6 βεαινίξιϊ, αθα 
{86 ὑγρ68 οἵ ορ]θοῖβ ἴῃ Ναύυγο, θοῦ μ ΘΒ ΟΥ ΒΡΘΟ168, 580} ἃ5.4πὸ- 

φιαῖΐ οΥ απ, Οαξ οὐ ΤΥγόθο, ἀμα Ἔνθ οὗ οὈ]θοίβ ἴῃ Ασῦ, Β ἢ 88 Οδαΐγ ΟΥ 

Ταδί..}Ὁ ΤΆ686 οοποθρθϊοηβ ΕΪδῖο τορᾶγαθα 88 ποὺ 86 ἔγαϊῦ οὗ ΠΙΘΓΘ 

“ ΤῺ6 ποτγὰ ἐδέα Ῥτορουῖν ἀθπούθα “ δρρϑδζδαποθ, Ὀυΐῤ υπάογοηΐ ἃ 
Βἰταΐαν ομδηρθ ἰο (μαὺ οὗ [89 1,αὐΐῃ ϑρθοῖθδ, ΒΟ 88 0 Ἰπαϊοδίθ [μαὺ ὙνὨΪΟᾺ 1168 

αὖ [86 Ὀδδβῖ8 οὗ δρρϑάσαζιθοθ. τύ τοϑίδίῃβ, ἈΟύσθυοσ, ΟΟΟΒΙΟΠΔΙΥ 118 ὈΣΙΤΩΔΥΥ 

ΒΘΏΒ86, ΘΥθῃ ἰπ Ῥ]αΐο, 88 τὴν ἰδέαν τῆς γῆς ἴπ Ῥμδᾶο 108 Ὦ.: οἔ, 109 Β, 
Τὴ οἷάου Ἰαηρταρθ, ΒΌΟΒ 88 μδὖ οὗἩ ΤᾺΘΟρΤΒ (1. 128), 10 νγᾶϑ βθα [ο ΒΙ Εν ΤΩΘ ΓΘ 

ΔΡΡΟΆΙΆΏΟΘ, δηᾶ νγὰ8 ὑμοσϑίογθ ὑ8 9 σόνθσβὸ οὗ ψϑαῦ ῬΊ]αῦο ὑγαπβέαστοα 1ὑ ἰὸ 

εἰσηῖν : πολλάκι γὰρ γνώμην ἐξαπατῶσ᾽ ἰδέαι. 
Ἐ Οἱ οὗ Ασἱβίοι θ᾽ Β οὈ] ϑοῦϊομΒβ ὕο [818 ματὺ οὗ 818 Μαβίοχ᾽ Β ὑθδομίτιρ τγὰ8 

ζουπάοα οπ [18 τυ ΠΡ] οδἴοι, 88 6 οομβι ἀνθ 1ζ, οὐ Ἐδοίοχβ πὶ [86 Ῥσόθ]θτα 

οὗ Βοΐηρ. Ηο δορὰ ὑμαὺ ἐμ ἀπο Ὑ ψγὰ8 ἀουθ]οά, ἀπὰ {μαῦ 1 τψὰ8 [ἢ 

ΒΆΤΩΘ 88 1 ἰπ ἃ ἀπ ου]ῦ οΔ]ου]δοη. ομ 9 τνᾶ8 ἴο ᾿πόγθᾶϑθ {8:9 ΠΌΤΩΌΘΣΒ, 1π ΟΥΔΟΣ 
ἰο ΒΡ ΣῪ [89 οΔ]ου]Αίλοι. Μοΐαρμ..1.9,1. ΟΥΒΘΣ Ῥάββαρθδβ΄η  ΒΟΒ ἢ Θο0Π- 

ἰοπβ αραῖπεί ἰΐ, Βοταθίτηθβ υτ ἃ πιρθ οἵἉ δουϊτωοην, 810: Μοίαρῃ. ΧΤ]. ὅ, 4; 

ΑἸ]. Ῥοβί. 1. 22,4; 46 αϑποσ, οὗ Οουτ. 11. 9, δ; ΠΏ. ΝΟ. 1. 4,1. 
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ΘΏΒΑΙΟΠ, ᾿ΠΑΒΙΉΟἢ Δ8 ΠΟῪ ἃ ποῦ ἀδοροηᾶοπὶ Οἢ ΟἿΣ οὔσῃ Ὑ|]}, 

Ὀοίηρ ὉΠΑ]ΘΓΆ]6 ΔΠ ἃ σΟΙΏΣΔΟΙ ἴο 81} τη η448 411Κ6, θη οηδα Θοτ- 

ῬγΘοηαθά δπα τϑϑ] βοᾶ. 

ΤῈ τηοϑὺ ομαγδούοσιϑυϊς γίὶς]6 οὗ Ῥ]αἰοπὶς ογθϑᾶ σοραγαϊηρ; {ΒΘ 

"88 ὑδμαὺ {Π|686 ΌΤΤΏΒ 816 ποὺ {86 τοβυ]ῦ οἱ δρδίσδοϊοῃ : οἢ ὑ86 
ΘΟΒΌΓΑΓΥ, ΠΟΥ 81.Θ ῬὈΓΘ-ΟΧΙβίηρ 'ἴπ [86 τηϊηα, τ ΒΙΟΝ Πᾶ8 ΘΟΙΏ6 ἰηΐο 

[μ0 μοῦ] οαΡ40]6 οὗὨ βθοϊηρ 86 ἱπιᾶρα οὗ δχύθσῃαὶ ὑμίηρθ τοβθοιην 

ῬΔῸΚ 1:8 οὐ Ὠδίϊγα ΕΌΓΤΩΒ;; {86 ΟὈδοσναίύΐοῃ οἱ {8158 σϑβθοοι 

σοπϑύϊαῦοβ οορηϊίοη, δηα σὺ ουῦ {π|8 Ἰηὔογηδὶ δηβοτην “ 1α68᾽ 

ὑβοῖο σου]α, δοοογαΐϊησ ἴο Ρ]αῦο, Ὀ6 πὸ οορῃϊίοη, ΤῈθ τηϊπα 

ὈΘΟΟΙΏΘΒ Ουηβο]ο8 Οὗ 686 1ηὔογμα] ἐδέαε ὑβτοῦσῃ ὑΠ6 δυγα Κθηϊηρ; 
οἴοοῦ οὗ οχροσίθμοο, θαὺ ὑπὸ ν ἅτ ποὺ ἀοχίνοα ἴγοπμιὶ ΘΣΧΡΘΙΘΠΟΘ, 

ΨΈΙΟΝ 18 ΠΟΙ͂ ΟΟσΟΔΒΙΟη, ποὺ ὑμοὶῦ οαπβθ6. Τῃ6 Ῥγοοθθθ ΨΒΘΕΘΌΥ 

ΠΟΥ δο οδἱϊοιϊθα ουὖὐ οὗ (ΟΙΙΏΔΠΟΥ͂ 18 οΔ|106ἅ ὉΥ Ρ]αῖο ὑμδὺ οὗ 

“ ΒοΙἰΠἸβοθῆοθ᾽᾿ ΟΥΓ ἀνάμνησιν. 
1, Β0]γ, 8388 ὑμ6 τηοϑὺ ᾿πηρογίδηῦ αὐίϊ6 16 τορδσγαϊηρ ἴπ086 [Ὰ688, 

δ᾿ μβουρῃ 0Πμ686 ἐδέαε ΟΥ ΕΌΓΠΙΒ ἅτ ὑπ 641164. 1ῃηὔο Τορσοϑθη δίϊοη 1ἢ 

ὑ86 Βυχηδη χηΐηα,ἢ ὑμ6 ρογίθοῦ οοπὐθιρ]αίϊοῃ οὗ ὑθθτα 158 ποῦ ροβϑϑῖ 816 

ἴῃ ἰῃ6 ῥγοϑοηΐ σοῦᾶ. ΤῊ]Β 18 Ταβουνϑα ἔῸὺγ δηοῦθο βοθὴθ ἤθη ὑ86 

ἐδέαι 8118}} ὍΘ ΚΠΟΜῺ 848 ὑῃ6γ Οχὶϑὺ ἴῃ ὕῃ6 ἀορίῃϑ οὗ ὕπο Ὁ ν]η6 

Μιμα, σ]οτὸ ὑμον οοηδυανα ὑμ6 ΕἸΧΟΠΙΡΙΔΥΒ ΟΥ ΑΤΟμοίυ 68 δοοουα 

ἴο ψ ΙΟὮ {πὸ που] 88 Ὀθθη ἐγδιηϑᾶ 
Ομδ ἱτηρογίδηῦ ῥσγδοίϊοδὶ οι ψ 10} Ῥ]δίο δὰ 1 νον γ88 06 

ἔουρίηρ οὗ ἃ ϑᾶροῃ ὑμδῦ 5Βῃου]α οθοῦι 8} 1 αἀἰβοοτηδὺ τ δὺ 15 ἀϑυδ!ν 
Κηονγῃ 88 ἴμθ δορῖβύϊο ὑθηάθπου, ΒΟ} τοραγάθα λόγοι, οὐ {Π6 

ΤΘΆΒΟΠΒ 8πα ρτουπᾶθ οἱ ΤΉΪΏρΡΒ, 88 ποίμϊηρ τηογ6 ὑμβδη ὑῃ6 ἰθυτα 

Βοθιηθα ἴο ἱπΡ]Υ, νἱΖ., ΜΟΡΑΒ ΟΥ σοὰῃΐοτθ, ΏΪΟ σογο ἱπαθοᾶ 

οοηγνοηϊοηῦ, Ὀαὺ δα πο οὐὔμοσ ὑμβδῆ ἃ σοῃνθῃ 8] οχίϑύθηοθ. ΡΒ ]δίο, 

ὨΟΥΟΥΟΣ, ΊΒΟΙν δϑϑοσίθα δηα υἱηαϊοαῦθα δὴ ϑ]θιηθηῦ 1ῃ 16 ῬΟΒΒΘΒΘΙΟΙ 

ὦ Ἀοοοτγάϊηρ ἴο [π0 Ῥ]αίοπῖο νἱϑυν, [ἢ 9 σηϊπμα οὗ ἃ οἸΣ]ὰ 18 τηοσο ὑπ 
Τιοο Κο 8 ἑαδιρία γάϑα οὐ “Βῃιθοὺ οὗ ψ 1 ῬάροΓ,᾽ οὐ ὕμιδῃ Αὐἱβίοι θ᾽ Β γραμματεῖον 
ᾧ μηθὲν ὑπάρχει (9 Απίπι. 111. 4, 12): 10 18 ἃ οἸοθοᾶ ὈΟΟΚ οὗἉ ΒΙΘτΟρΊ ΥΡΆΪΟΒ, 
ἴο Ὀ9 Οροῃϑᾶ ὈΥ ΘΧΡΘΣΊΘΏΟΟ, 88 [86 οτος ἄθυθορθθ 108 οὔγσι ῬΡΣΌΡΟΣ δπᾶ ῥσϑ- 
ἀοϑίϊπαίθ ἔθαϊασθθ ἁπᾶοσ [ἢ9 ἱπβαθποθ οὗ (86 οχίοθσιιαϊ. 

ὁ Απ ΔΠΔΙΟΡΌΝ πὶ ΤΘΟΙΟΡΥ, ὙΏΪΟΙ ΤΩΔΥῪ ΒΟΣΥΘ ἴο ΘΟΏΥΘΥ 8 οοποθρίϊοι οὗ 

{86 σταπάθασ οὗ [89 ΟἸἾὁΘ διϑβίρυιβα Ὀγ Ῥ]αΐο ἴο [89 Τϊνῖμθ Τά θ88, ΡῬΘΑΣΒ ἱπ ἐδ 
Ἀινῖπθ θοΣθ68 οὗ ΘΑ] νΊπῖβη. Ὑ 116 Οδ] νἱπΐδτη ἢπι48 ἐμ6 Ὀ8518 οὗ ΟΥάθσ ἰῃ [86 
Ῥῖνίηθ ΘθοΥΘοΒ οὗ {86 ἘΠ οσ8] Ῥύσροβο, Ρ]αἰομπίϑση β0 6 8 ἴο 01] ἃ {ἢ βδᾶπιθ 

ἵπ [86 Ῥιὶνίπθ 4688 οὗ [89 Ἐοστια]. Ἄθαβου. ΤῊ]Β Δ ΔΙΟΘῪ ἢδΒ ὈΘΘΠ ΙΔΥΡΘΙΥ 
δα ΒΔΡΡΙΥ Ὀτουρὺ οαὖὐ ἴπ 6 ἃσίοἷο ον Ῥ]αίο Ὁγ Ῥσχοῖ. ΒΙδοϊζίθ ἱῃ Νοχίὰ 
Βυιΐ. Εονίον 186]. 
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οὗ {86 τηϊπᾶ δηϊθοοάθηῦ ὕο τηθγο ἰορίοαὶ ὕθστηβ, ΒΟΉ, 6 οοηὐθπασα, 
ΒΙρ Πα τλογο ὑμϑη Β᾽Τ 016 ζϑηθγα 5 1 008 ἃπα τοργοϑθηΐθα δη δοίαδὶ 

οὐγοοίδυε τρα  Ἱπαοροπάθηῦ οὐ ὅδ τηϊπα δἰ μπουρῃ βυ]θο νον 

ΔΡΡιθΒοη θα, τθογθαβ {Π6 80-68}16064 δορῖϑύϊς τηοᾶθ, ὉΥ ἀθηγίηρ 

ΟὈ]θου νιν ἕο ὑμοβα βυ )θοῦδνο ῥγηοΙ}165, οοηὐοηΐθα 1861 ΒΙΠΡΙΥ 

στ 086 λόγοι οἡ ἐμ 1ἱρ, τυϊἐμοαὺ ἱπαυίϊτίπρ μον ἔτ 8686. δηβτνγογθᾶ 

ἴο ὕμ6 λόγοι 'ῃ [86 τηϊπα, δα ὑῆυϑ οΟὐ]α ΠΕΥΘΡ αἰὐδὶπ ὑὸ ὕ86 Βστα 

στουπᾶ οἱ ἐπιστήμη οὐ Κηοπμ]οᾶρσο, Ὀπὺ τοδὶ θα ἴῃ ὑπ 868 οὗ δόξα 

ΟΥ ΙΏΘΓΘ ΤΠ ΡΓΟΒΒΙΟΏ, ΒΓΕ ΟὯΘ Ὑἱ 6 8 ἴο ὯΘ Ἀγοΐοιτθα ἴο δποῦμοῦ 

ΟἾΪΥ ὉΥ ὑμ6 φγραῦθι ΒρΘΟΪ ΟΒη658 ΜΈΣ ἰῦ Ῥγθβοηὐθα ἴῸῚ 0Π6 τηοτηθηΐ. 

ὙΠ τορατά ἴο ἐμ ροιτηδηθηῦ ναϊαθ οἵ ἐμπὶβ ρατὶ οὐ {μ6 
Ῥ]δίοηϊς ἰδδοβίηρ, αἰ ἴδγοηῦ ΟΡ᾿ πΊΟηΒ μάνα ὈΘΘη, 8ηἃ ῬγΟΌΔΟΪΥ ψ1}} 

σοΟὨὔπα6 ἴο Ὀ6 οπἰουίαϊποᾶ. Ὑ͵Ά116 1Ὁ Ῥοββθβ8θ8 οογίδϊη στοῦ δηᾶ 
τον τηϑυύϑ, 1Ὁ 15 ππ!ου πηδύθὶ ν᾽ 1η 108 οΟΥἹΡΊ Δ] ἔοστη, αὖ 811 ουθῃηΐβ, 

ΘὨΟΌΡογοα τ} Θαῦδ}}ν στᾶνο αἀοἔθοίβ, τ] ἢ Βᾶνο ἰΔΡρΘ Ὁ τη] αἰοα 

δραϊηϑῦ 108 σΘΠΘΓΑΙ τοοθρίϊοῃ, δα οδαβοα 1ὖ ὕο Ὀ6 τορδγαθα ἴοο οἴΐξθιῃ 
ἴῃ {86 Πρ οὗ ἃ ρορῦϊοδὶ οὐπᾶηπηοπῦ ταύῦμου ὑμ8η ἃ σἱΐαὶ ροσγίϊοῃ οἵ 

᾿ἷ8 ῬΒΙΠΟΘΌΡΗγ. Αἰμοηρ [8686 ἀοἔδοῦβ πᾶν 6 Βρροίβοα 88 {μ6 οΒϊοῖ, 

ὑῃ:6 Β611-ῬοΘῖ]Ο ΤΩΔΟΒΊΠΟΥΥ οὗ . ΒοΙ] ]8οθησθ, το μ6 οιμρίογοα ἴο 

οἰποϊἀαῦθ Π18 ρῥυϊποῖρὶθ, δῇ ᾿ὉὋ8 οοῃϑοαπθηῦ δοηπϑοίΐζοη ὙΠῸ ὑδ6 

βύδυ ηρ Προ 6818 οὗ ὕπ6 Ῥγο- χιϑύθησθ οἵ ὑπ6 ὅοιϊ, τ] ἢ ττὰ8 
Ῥοονοα ἰο Ὀ6 108 ΠΘΟΘΘΒΔΙῪ ΟΟΠΟΟΒ ϑηῦ. ΟἹ ὑδ6 οὐμοὺ μαηᾶ, 

18 ΠΟ 1688 οογίδϊη ὑμαὺ 1Ὁ νγὰϑ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΒΣΟΑΙΥ οογτϑοῦ ἴῃ ροβύυϊαίίηρ; 

ἴο ὅδ τοϊπα ὑπ ᾿πῃογθηῦ ῬΟΒΒΘβΒΊΟη. Οὗ ὨΘΟΟΒΒΔΥΎ ΕΌΣΤΩβ, τι ουῦ 

ὙΠΟ. ΟΧΡΟ ΊΘη06 ΟΟὐ]α ΟὨΪΥ͂ ῬΑΒΒΙΥΘΙΥ͂ ΟΌΒοσνο, δηα οου]Ἱᾶὰ ἩρΣ ΠΟΥ 

ΔΟΟΣΥΘΙΥ σΟΙΆΡΑ ΓΟ, ἀϊροβῦ, ΠῸΣ πηαἀογβίδηα, Τη 0818 ρμοϊηῦ οὗ νἱϑν 1 

σοῦ α 6 ΑἸ ου]ὺ ἴο ἸΤΩΔΡΊΠΘ ἃ ΒΙΓΟΙΡΘΓ ὑθΒΌΪΔΟΕΥ ἴο ὑμο τιϑάοιῃ οὗ 

86 ῬΙ]αύομιο ῥσϊποῖρὶθ ὑμδὴ 18 ουπα ῥγοϑοηϊθα ἴὰ ὑπ υἱ ἱτηαῦθ 

ζογτύαμοϑ οὗ ὑδμαῦ απύδρομπῖϑὺ ΡῬὨ]]ΟΒΟΡὮΥ, τ ΒΊΟΝ. Τόσα ὑμδη ΔΗΥ ΟΥ̓ΒΟΣ 

Ὑγ88 ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο δᾶνθ τοΐαϊθα ὑπὶθ ὑΠΘΟΥΥ οὗ ἱπηϑῦθ οὐ, 8ἃ8 Ρ]αΐο 

ἴπ Ὦ15 οὐ τα] ΘΑΡΘΥΏ685 ἀΘΠΟΙΙπαίθα ὑἤῃθιῃ, 9 γέ-ηδίδ] 1685. ΤῈΘ 

βγϑίθῃῃ οὗὐ Τοοῖο, Ὁ ἀδάποίϊηρ 811] Κπυον]οᾶρο αἱ ἰτηδύθ Υ ἴσοι 

ϑθηβαύϊοη, ργοάπορα, 88. 18. γ}} Κπόνη, αἰβαϑύγουβ 5568 ὈοΐῈ ἴῃ 

ΤΑΟΙΆΒ ΔΠα ΡὨΣΟΒΟΡὮΥ, 8ηα 1ὖ 18 8ἃ Βιβύοτοαὶ ἰδοῦ ὑμαὺ 086. ΙΔ οΙΙΟυΒ 

᾿ηαυδίγν οὗ σμδὶ 15 οΔ]16 ἃ 16 δοούθ θη: Βομοοὶ, γγὰ8 ἀσνοίθα ἴο δῇ 

αὐϊοιαρὺ ἴο μο8] {μ18 πρῶτον ψεῦδος ἴῃ ἃ 6 οὗ 108. τηοόγα ἔαίαὶ 

ΘΟΠΒΘΑΌΘηΟΘΒ. Τη6 ῬΟΒΙΠΠΟΠΒ ΨΈΙΟᾺ οι δηᾶ οὔποθ μδᾶ ἴο 
ΤΟΟΟΠΟΈΘΙ--ΒΌ ἢ; 85. 86 8]]-᾿Ἰτηροτίδηῦ ᾿πμογοηῦ πούϊοη οὗ Οδαβα 88 
ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ 0 δὴ Εἰοοῦ, ψ]ουὺ το ποίΐοη 6 ΘΟ] ἃ ΠΘΥΟΡ ούθῃ 

ΒΘΟΪς 07, τη 0} 1655 δὐΐαὶἢ ἴο, οἰὕμοῦ ῬΒΙ]ΟΒΟρΡὮ1οΑ] ϑοίθηοθ, ΒΊΟΝ ἰ5 
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8 Κπον]θάρο οὗ Οδυβοδ, οσ ἴο ἃ Κπον]οᾶρο οὗ ὑμ6 οχϊβίθηοο οὗ αοὰ, 
Ψ}0 18 [6 Οδυδο οὗ Οδι1568---οὐρλῦ ΠΟΥΘΣ ὕο παν ὈΘΘῺ ΒυΣτοηἀοΓρᾶ : 
δα ἢ 86 ὑστιθ Βοοὺρθ οὗ {μ6 Ρ]αίοπῖο ἀοοίτίπο οὗ Τάθας ῃδα Ὀθθὴ 

ΤΙΡΉν ἀπαογβίοοα, ὕΠ6 ποοθϑϑὶτν οὗ τορι πῖπρ' ὕΠ086 Ροβι 08 που ]ά 

ΠΘΥ͂ΘΡ ΠαΥΘ ΔΓΪΒΘη. ἢ 

᾿υὶνοβιοα οἵ 1ζ8 σΘοηποοίίοη τι ἢ ΔῺΥ Προ 6818 οὗ Ῥγθ- οχσιβῦθποα, 

{π6 ΡΙαύοηϊο ἀοοίτίηα οὗ Τἄθδϑ 88 ὑπ τϑοοῖνθα ἔγοση ὑ88 ϑοου 88 

ΒΟΠΟΟΪ ἃ νἱγύυδὶ τονῖναὶ, ἴῃ γοϑρθοῦ δὖ Ἰϑαϑὺ οὗ ὑῃ86 ὈΥΠΠΙΔΥΥ δηᾶ 

ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰηὐυ  Π] 08, 8.0} 8ἃ8 ὑδοβθ ΨΈ1ΟΒ ἔοση ὑπὸ δχίοιῃηβ οἵ 

τοδύμοιηβῦϊοαὶ δηα ]ἸΟρΊο8] βοίθηοθ ΤῊΘ ὉΠΙΨΘΓΒΑΙ ΠΟΥ͂ 86 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ͂ 

ἈΠΟῪ οὐἨ [Π686 οορτ !]0η8 ὑμ6 ΒΙρσμοϑὺ διπουηῦ οὗ ἱπαποίζου ψουἹα 

6 ᾿πωροϊθηΐ ὕο οϑδ ]18ἢ : ὑμοὸν τηυϑὺ Ὀ6 ΤΟρΑΓα θα 88 “86 Γ6 βιὑπρ' 
ΜΉΘΓΘ ΘΧΡΟΓΘΏ66 σϑηηοῦ ΒΟΔΓ ΄᾿---Ἰ ΘΒ πρ ΟἹ ὑδὺ 86}}- τ ηθβϑὶηρ Π 6518 
οὐ ΜΈΪΟΙ ὉΠΟῪ ἃσὸ Ρ]δοθα δηἰθοθάθην]ν Ὁ. [86 σΟΥῪ σοπϑίϊαϊοῃ οἵ 

ὕπο Βυϊηδὴ ταϊηα. Βαΐ, ψ 116 ὑμ6 τϑοορῃϊθίοη οὗ 118 ἐσ 18. οοῖ- 

ὑδῖη]ν ὑῃθ τηοϑῦ ᾿τηροχύδηῦ οἰοιηθηῦ ἴῃ ὑἢ6 ΡΙδίοηϊο ἀοοίτίπο, ὑΠ 6 Γ6 

β ἃ Ροϊηὺ οὗ Υἱοῦ ἴῃ ἩΊΘΉ, 1π ἃ οογίδί ἢ β6η86, ὑπαῦ ἀοοίγ! 0 18 ὑτ8 

ούθῃ ἴῃ (μ6 886 οὗ ὕμοβθ Βθοοπάδσυ ποίϊοηβ ΜΈΝ ὑμ6 ϑοουυ 88 
ΒΟ6ΠΟΟΙ] σοΟῃοθᾶθϑ ο ὍΘ αογνοα ἴτοιη ΕἸΧρογίθηοα, δὰ ηοῦ ἴὸ Ὦ6 

ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴῃ 6 Β6Ώ86 οὗἁ ὑμεῖν πορδύϊοη ἰηγοϊνίηρ ἃ οοηὐγϑ οἴ οα 
ΟΥ 8η Δποραϊοῃ οὗ Ιἰθαϑοη, Τῇ 1ὖ 18 δαπηλύθα ὑμαῦ ὑμ6 του] δδ8 

Ῥτοσοοαοα, ποῦ ἴσοιη ὈΪΠΠπα οὔδηοο, Ὀαὺ ἔτοτη δὴ [ηβηϊΐ6 Τη 6] σθηοθ6, 

1ῦ Μ11 ποὺ ὍΘ ἀοηϊοα ὑμαὺ ὕπο ὑγρθ8 οὗ δχύϑσμδὶ οὈ]θοῦβ ἰῃ Ναΐυτγο, 

δα [86 ἴοττη8 οὗ οοποορύϊομβ ἴῃ ΤΠουρῃ πᾶν δα δὴ δηὐθοθάθηΐ 

δσϊβίθμοο ἴῃ [86 ἀδβίζηβ οὗ ὑμδὺ Τηϊο]Πρσοηο6.} Τὴ ναϑί ΤΥΡοΐορΥυ, 

“ΑΒ ἃ τοοάσχτι βίαἑοσαθηύ οὗ (δ 6 Ρ]ἴοηο ὈΥΠΟΙΡΙ6, [86 τηοϑὺ ΣΟΥ ΚΔΌ]Θ 
18 [9 ἐσοπομβδηΐύ οσ ]οβτη οὗ Το Ζ (Υ΄. 488) οα {86 ΡΣ ΒΟρΡὮΥ οὗ Τωοοῖο: 
“Τα ΤιοοΚίο βυπύ αὐδοάλτῃ ῬΑΙ ου] τῖδ, ΟΠ Τα816 Οσροβῖΐδ, βοα 1π βυτητηᾷ ἸοπρΘ 

ΔΌοΘΣταυῦ ἃ απαᾶ, π60 παύσσαση ΜΘ 18 Ὑου δ Βατθ ᾿ἱπί611οχῦ, ΚΣ ἀἸβουίταθα 
πο. νου αίθϑ ὨΘΟθθθασῖ8 8 8600 ἀθσροηβίσδ 01:6 Ῥογοθρίδϑ, οὗ ϑᾶβ αὐδθ ΠΟΌῚΒ 

Β0[84 ἱπάυοϊοηθ υἱουχημαὰθ ἱπποίοθβουηΐ, 88 }}8 οομϑιἀοσαββού, δητηϑανοσἝββος 
ὨΘΟΘΗΒΑΙΪΔΒ ΠΟῚ ῬΟΒΒΘ ΟΟΙΩΡΙΟΌΘΙΙ ὨΪΒῚ ΟΣ ὈΤΙΠΟΙΡΙΒ σα η ΐ 151 18, αυυχη 8θρϑ.8 

ααυϊάθτῃ ἀοορωπέ φωί παΐ, δοα πορ φιδά Ὠθοθδϑαγίο Παΐί. Ἰάθτῃ ΠπΟῚ 88 }18 δηπϊταδά- 

ψουοὺ ἸάθαΒ θη ξΐδ, δι δέαρεϊ, ὠρέμδ οὐ οὐ δάθηι, δὶ, δορὲ, ΔΒ 6. τη] ΐδΒ σταϑηὶ 
τιοβύσϑο ἰάθ0 ἱπηδίαβ 6886, ααἷα ᾿'Ρ88 ᾿πηδίδ οδϑὲ 510], οὗ 1π 860 γα ἢξθ0 οτηηΐα 

ἀορυθῃθηᾶϊί. ΝΌΤΩΡΘ, “΄ 5181] οδὺ πὰ ἰη ο]]θοῖα αποᾶ Ὧοπ ἔαθεῖῦ 1π Βοηβα," 

ΝΙΒΙ ΓΡΒΒ ΙΝΤΒΙΕΟΤυΒ. Μαυϊΐα 4]18 ἰπ Το κίυσα δηϊτηδανοσί ροββοηΐ, χαῦτα 

ϑἰΐδτη ἱτησηδίθσίδίθσα δηΐτωθο παύαξαιη ΡΣ οαπίουϊοβ βυῦχυδί. Οὐταραγθ ἐμ9 
Τυοὶα βἰαίοπιοπίβ οὗ ΝίοτοΙ], ΗΠ 8. οὗ ῬΆΣ11ΟΒ. 1. 108 δηᾷ »αϑϑὲ». 

{ ΤῈθ δπίθοθάθηου οὗ ἃ Ἀθδβοη ἰο ὑπ Βδοίβ 1ῃ ψΏΙΟᾺ 1ὲ 18 Θχϑι σᾶ, 
ΤῊΌΥ ὍΘ 8α14 ἴο Ὀ6 {πο ΚΟΥ ἰο ἐπ Ῥ]αύοῃϊο Ἰθοοίχ6 ΦΌΠΟΣΘΙΥ.--- Ατὶ δασζαῖγαὈ]θ 

--.«Ἃἱαἱ  - .. 



ΝΟΤΕΒ. 223 

ὑμογοίοσθ, τυ] τηοᾶογη, δοίθηοθ ἢδ5 ἀ0η6 80 τῃ πο ἢ} ἴο ΤαΥθᾶ] 88 

ρονδαΐηρ ὕΠ6 ἀοραγρσηθηΐβ οἱ Ναΐαγο, τυπηΐηρσ ὑβγουρἢ δίοπμο, δπᾶ 

1οαΐ, δηα Ῥοηθ, ΣῈ τ τυ 6] ]ο8 ἀμ] ἴῃ [16 τηϊαϑὺ οὗ ᾿ποχμδυϑὺ 016 

ναοῦ, 18. ΠΟΠΘ Οὔἢ6Ρ ὑδδῃ ὑπ τϑῆθοϊοη οὗ ὑμβοβο Ῥυΐπηδὶ Π βρη, 
δηα 81} για Κπον]θᾶρο, ᾿ῃ 80 ἴᾺΓ 85 1ὖ 18 Ἰπάθρθπαθηῦ ἐπιστήμη, ποῦ 
νάρστθ ἱπαϊν ἀπ] δόξα, 15 τ ηδὺ 1Ὁ 158 οἷν ὈΥ [Ὁ] τοδαϊηρ οὗ [818 

Τγροίοσγ. Βυὺ δοῦν οδῃ ὑμὶ8β ΤΎΡΟΙΟΡΥ ὈΘ6 τοδᾶ 1088 ὕμογθ 18 
ΘΟμΟΘαρα ὑπ6 ἱπαθίθαβ Ὁ]0 να οὗ ὑδοβθ ὈΣΊΔΤῪ :ηὐ Ὁ] ΟῊΒ, 

ὙΏ1ΟῈ 16 85 ὑῃῇθ ΑἹρμαροῦ ογ βυ]]Δ]Π1}πρ ὑ.6 ἱπίογργοίαύϊζοη οὗ 

ὍΠ6 νοῦ], δηαὰ θῃδὈ]ϊηρ ὑπ6 ἰῃ ουργοίοῦ ἴο θῃΐθῦ, ΠΟῦΟΥΟΣ Ἃ18- 

ὑδηύγ, ἰηΐο ὑἢ8 ΟΟΈΠΒ8618 οὗ Ηΐτη ΠΟ86 ΡΌΓΡΟΒΟΒ 6 88 ἴπ6 Βὶρἢ 

Γυποθίοη οὗἉ ᾿πἰογργοίπρ! Μϑη οδῃ ΚΠΟῪ ΟἾ]Υ 1Π 80 8 88 ἢ6 ΟΔΥΤΙΘ8 

ἴῃ ὑμ6 ἔατηϊδυτο οὗ ἢ͵8 οι] δὴ 1ηὐο]]οοῦπδ] ἔοστα τ ]Οἢ 6 ὅπᾶ8 ἰο 

ΔΏΒΥΟΙ ἴο 8Δη4 ὑμουθῦν Θχρουμα ὕο Βἴμη861} ὑμ6 ΟὈ]ΘΟΙ͂ΥΘ ἱΤΏΡΓΘΒΒ 

Ιοἢ Ὀγ (86 ογοαϊδνο Τηςθ}]θοῦ. Τπῃ 0818 Β6Ώ86 1Ὁ 185 οὐγίαϊη ὑμπδαὺ 8]] 

ἔσπο δῃὰ ρογίθοῦ [ἀθ88, ποῦ Ὁ ἔσοσα ὑμ6 ψουῦ]Ἱᾶ οὗ Τπουρηῦ οὐ ὑδ9 

ψοΣ]α οἵ Ναΐαγο, ἅτ ᾿μηδῦύθ, ἴοσ, βίποο Μδὴ ψ8ἃ5 τηδᾶθ ἴῃ ὕπ6 ἱτηδρθ 

οὗ οὐ, ἢ6 γγὰϑ ὑμογθ νυ ταδαθ οαρδΌ]6 οὗ σοδαϊηρ ὑΠ6 βὶρηδίυτοθ οὗ 

ὑμαῦ Ἰπτηᾶρθ, Ὑ1Οἢ Βιρηδῦνγ68 ΓΘ ΠΟΙ ΟἶΠΟΡ {δὴ ἐμ6 1688 οὗ ὑμθ 

θινῖπο ΜΙπᾶ, Τῆυβ σι δὺ Θουρύμθγο ΔΉΤΤΩΒ οὗ 86 Βρίτηῦ8] ρότοθρ- 

ὉΙΟΏ8, 1Ὁ τηδν Ὀ6 8814 ὑπαὺ Ρ]αο σουἹα μᾶνϑ δοοθρίθα 8ἃ8 ὑχι6 Τοράγαϊηρ 

[86 πῃ 61] ϑοΐαδὶ, “ὑμαὺ 1Ὁ 18 ἴῃ ὑμ6 Ὀῖνιπο Τρηὺ ὑμαῦ Μδη βοο8 Πρ. 

ΝΟΤΕΗ͂ 1. 
(ΡΑΘῈ 88) 

ΟΝ ΤῊΞ ΡΙΑΤΟΝΙΟ ΥἹΕῊΝ ΟΕ ΤῊΝ ΟΟΝΕΤΙΤΌΤΙΟΝ 

ΟΕ ΜΑΝ. 

ΑΟΟΟΒΡΙΝα ἰο Ρ]δίο, ἔμ οοπβειαθοι οὗ Μη ἴῃ ὑμ15 1186 νγὰβ 
ἱγτατηθᾶ Ὀγ πμ6 πηΐοῃ οἱ ΤΉσοθο ΕἸ]θιαθηῦβ ἴῃ οογίδίη ἤχθα" το] αἴοη 5 

Θχροβίεΐοι οὗ ῬΙαίο᾽β 1641 Ἐϑδ ῖβπὶ 18 ὕο Ὀ6 ἑουπᾶ π᾿ ΥΘΣ ΒΒ Δ: 1016 οι (818 

δυδ]θοῦ, ἐπ ῬΆΪ]1Ο], βοοίοίγ᾽ 8 Ῥχοοθθάϊηρβ (νο]. 11. Ρ. 189). 



[86 ρονοσῖησ Εδβύαϊθ ἴῃ 86 Αοτορο]β οὐ οἰΐδαοὶ ; ϑρι γι, ΟΥ 88 1Ὁ 

15. οΔ]Ποα ὮὉγ Οἴοετο (80. 1. 10) ΑΠρὸν (118}, 6 ρῥ᾽δοθ ἴῃ [6 
δγεαδί, ὙὨΪΟΝ τγὰϑ ὑμθ τορίοη οὗ ὑπ Ἐμημοίίομδὶ, δηα ἔτομη Μ]ΟΝ 

Αἶδο ρῥγοοθϑάθαά (6 ὅσίηβ, ὑπο ὑτοαὺ ᾿πϑίσυταθηΐβ οὗ Τ)οΐθποθ ἂπά 
Δοὔοῃ ; δηα ἀρροίϊθ 6 Βυρροβοᾶ ἴο μάνα 108 βοαὺ 1 ὑ86 ἸΟΥ͂ΤΟΣ 
Ρογίίοῃ οὗ ὅδ Ὀοαγ, {86 τορίοη οὗ ὑμα αδαάοπιθφη. Τηο 1008} 1580] 0 0 

οὗ θβοὶ οϑίδίθ γγὰβ [ο ὑῃθ σῃηϊπά οὗ Ρ]δΐο βΒυτω .01168] οὗ 108. το] δῦϊνθ 

ἀϊρυίιγ. 
ἘδΔΟὴ οὗ ὑδθβθ οἱθπηθηΐθ, τσ βθ τἱρ Ο ΘΧΟΓΟΙΒΘα 1 108 ἔστι 

τοϊαύϊοη ὕο ὕπο σ8ο1]6 οοηδϑναϊοπ, Ῥογίοσιηϑα ἃ ἔυποίΐοη {6 ἀ15- 

οὔδῦρα οὗ ψϑοἢ οοπδυϊ υϊοα 4 γι σγίαθ Δρργορτὶαῖθ ἴο ὑμαὺ Ε]οιηθηΐ. 
Ῥτοῖ ὅπ τἱρσαῦ ΘΧΘΓΟΙΒΘ οὗ Βδᾶβοῃ γγχὰβ ἀδνθοροθα ὑμῈ Ἰοῦζγ γισίαα 

οἱ 7ηεοϊϊοοξιαἶλέν (φρόνησις) ; μα τὶσηῦ οχϑγοῖβα οὗ ϑριτιῦ ρῥγοάπορά 

{86 γέσαο οὗ ἡ]αηζίηεδβε οὐ βγαυόῦψ (ἀνδρία); “Ὦ1]6 ὑμ6 τἱρμὺ 6χϑσ- 
οἶδα οὗ Αρροίϊζο, ψΐο ἢ τὰ ὕο Ὀ6 Β6]4 ἴῃ βυ)θοίίοη, σαν ὈἰτΙμ 

ἴο 86 ΘΟΠΒΘαΌΘΗΝΥ ποραύϊνο γι σία οὗ 7εηιρέγαποε (σωφροσύνη). 
Τὴῃ δαάϊθίοη ὅο ὕπθ80 ὕμγθο Ὑιγίθθ, δρργοργίαία βϑυθυαν ἴο {6 
ἴμγοο Εϑίαϊοθ, ἔμθγ6 χὰ8 ἃ ουσί Ὑιγίαθ, Ὀδ]]ονθα ἰο γϑϑυϊῦ ἔτοτα 

086 οοπ͵]οϊηῦ τρὶς δούϊοη οἵ ὕμο ὝμοΪθ, σβθη ὅθ οὗ ἐπ ρᾶτγίβ 

[1816 ἃ 108. ῬΤΟΡΘΟΡ ἔπποίΐομ (οἰκειοπραγία. ἘΤ8 ΘΟΙΙΡΓΘΕΘΗΒΙΥΘ 

γιγαθ 6 ἀθποιηϊπαίθα οὔμδέϊοε (δικαιοσύνη), ΜΆ]ΟῊ τα. " Ὅη6 ΨΟΙῪ 

οἰγα]ο ἀπά Ἐσυδίον οὗ 80 ΜίΙοτοοοϑὰ Μη. Τῆ6 ἰηἰτοαποίϊοη οὗ 
Θιβογάο ᾿ἱπῖο {6 Ὁ Βου σὰ] τ αἰ 0}8 γ)͵7ὲὰϑ [0] Οσσοα ὈΥ ἀογαηροιηθπίβ 
διηα χαυΐτα] ἀρρτοββίοη (πολυπραηγμοσύνη), δα τοϑυ] θα ἴῃ ΕΟῸΣ ὁΟΥ- 

ΤΟΒρΡοΟμαἰηρ γ]Ο68. 

ΤῊ σομβιϑύθῃοῦ σι ΒΟ Ρ]αῦο οαττὶοα ουΐ {8135 ῥυὶποῖρ]ο οὗ 

ΤΡ ΟΙ Υ Ἰηὐο 811} ἢ15 Βρθου δύο, ΡΟ] 1104] ἃ5 γ7 61} 88. ΡΒ:]ΟβορΒ]οδὶ, 

5 ΟὈμρατο [δ9 απαϊπον Ῥ]δίοηΐο βκοίοιμ οὗ ἐδθ ρϑορυδρην οὔ Μδῃ᾿Β 
ἔγαταθ ἴῃ ῬΆ1ο Φυᾶ. (Ρ. 68 Α.). 

ἱ Το Ρ]αίοπίο ἀοοίσ:9 οὗ ἃ ἐσ! 1οἱ ν᾽ ̓πὶ Μδη᾿ Β παίατϑ ουϊτηϊη δ ηρ; ἴῃ 1π- 
το] θοξια]ύν ΗΠπΔΒ 8. ΔΠΔΙΟΡΌΙ, ἱῃ οοσίδὶῃ σοθρθοίβ, ᾿π 6 ΟἸτιδάδῃη ὑγδα Βροκθα 
οὔ ὃν 5. δὰ], θοάν, Βοι], πα βρη (1 ΤοΒ8.Υ.. 238) οὐἸταϊπαῦπρ ᾽πὶ Βρὶ τ αΔ}10γ. 

Οὐτρασο [ἢ 8010 ἀῃὰ Ιθατηθα ΘΧροβι οι οὗ [818 ρασί οὗ ΟἸσιβέίδη ῬΕΥΟΒΟΙΟΩΥ ἴῃ 
ἘΠΙΙοοῦ Β Τοδίίην οὗ [86 Οτϑδίασο (ὅθστα. Υ.).---Ἰὴ ταοᾶθσῃ ταθηΐϑὶ ῬΙ]ΟΒΟΡΕΥ͂ 
8. ΟἸΟΒΘΣ Ρ818116] ὕἴο 1Ὁ 18 ουπᾶ 1π ἔμ 6 αϑ08] ἀϊδυσι δαύίοιι τοῦο [ἄτϑο ἘΔΟΌΪ]Ε168Β : 
Τηςο]]θοί, ὙΝ11, δὰ {89 Ἐτηούοη8] ῬΟνΘΣΒ, ΟΥ ἴλ6 ἘδΔΟυΪ[165 οὗ Οορηιοι, 

Οοπαίίοι, απ Ἐδοϊπρ. Τὸ 18. ἱταρογίαπί, ΒΟΎΘΥΘΡ, ἴο ΤΘΠΛΘΙΌΟΣ ἐμαῦ 88 ἰδ 

νὰϑ ΟἿΪΥ (0 λόγος ο» νοῦς ἐμᾶὺ νγ88 Βυρροβοᾶά Ὀγ Ρ]δίο ἕο οοπϑέξζαξα (86 

224 ΝΟΤΕΒ. 

-- Κοαϑοὴ (λόγος), ϑ'ριγιῦ (πὶ 186 δθῆβθ οὗ Οὐυγαρθ, θυμοο), δηᾶ 

ἈΑρροῖϊο (ἐπιθυμία). ΤΤο τ680 ἘΠοιημοπΐθ μ6 δββϑίρῃηθα βοραγαῦθ 
ἀοχμδίηβ ἴῃ (86 Ὠυμηδη Ὀοάγν : Βδαβοὴ 6 ρ]δοθᾶ ἴῃ ὑπὸ λδαά, ἃ5 



ΝΟΤΡ. 22ῦ 

ἱπηρ6 164 ἷπη ὕο ἀλγῶν ἃ 86γ168 οὗ {6 Ὀοϊάοδὺ δῃηᾶὰ πηοϑῦ βίην 

ΘΒ ΟΓΔ 158 1 0Π8 ἴῃ ἴμ6 Ψ80]6 ἰϑύοτγ οὗ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΕγ. Ηἱβ 1468] Ῥο] νυ, 

ΟΥ 11064168] οὗ δ6 ρογίθοῦ οουατηοηνγθα ἢ, 18. ΒΙΤΆΡΙΥ ὑπ οχραμαρα 

Ῥαϊνοσῃ οἵ {Π6 Ῥοσγίοοῦ Μδῃ: δῃᾶ {ἢ βδ1η6 ὈΥ πο 1168 Ὁ τ ΐοῖ ἢσ 

ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ γισαθ ἴο Ὀ6 ἀθνβοροϑαᾶ ἴῃ ὑπ6 ΜΙογοοόβα οὗ ὑ16 πα] ν] 48], 
810 Ὀγουρ ῦ ἱπίο ΡΙΔΥ ἴον ἀοιουιηϊηϊησ τδὺ 15 {86 τὶ Ὀαΐίδποθ οἵ 

ΓοΙδῦϊοηΒ 1π {Π6 Μίδοσζοοοβια οὗ [86 δαί. 
Ιῃ ἴπ6 ἰά641] ῬοΙ]ῦν, ὕμο88 Ἰρθ 685 ἴῃ σμοῖὰ ὕπο γισίθο οὗἉ 

Τα ο]] θοῦ! ν (φρόνησις) ἰβΒ ἀδνοϊοροᾶ, δηᾶ ὑμὸ Βθᾶϑοῃ (λόγος) 

τσ ὨΌν δηπα ἔᾺΠ]}Ὺ ΘΧοΓοΪΒθα, μᾶνο δβϑισηθᾶ ἴο {μθηὶ ὕπο ἔπποίοη οὗ 

Οὐουογηοῦ8 οὐ Οὐὐπϑεγυαίογβ (φύλακες), οοπδαθαϊθ 086 σοά οὗ [[6 

οοπϑίλιαϊοη (χρυσός, Ῥο]. 171. 415 Α4.), ἀπά 8:6 Βαρροβοᾶ ἴο Πᾶνϑ 85 

086 1" ομαγδοίδυιϑίϊο [86 Ἰονϑ οὐ ᾿Ἰγίϑάοηι (φιλόσοφοι). 
ΤΒΟΒ6 ΤΟΙ ΌΘΙΒ ὙΠῸ ἤᾶγο δὐϊαϊ πο ἴο ὕμο βοοοῃά γ]ίαθ οὗ 

ΒΡΆΥΟΣΥ (ἀνδρία) Ὁ ὑδδ τριῦ ΘΧθγοῖβα οὗ ρισιῦ (θυμός) οΥ ΟὈὐσΓαρθ, 
ἢδνα δϑϑίρτιθα ὕο ἔμϑχὰ ὑπ ἐππούϊοη οὗ ἢ αγΥΊοΥ 8 (στρατιῶται), οοηϑυϊυαῦθ 
186 δὐζνοῦ οὗ 88 οοῃδυϊιυϊίοη, δηα ἃ. Βιρροβθα ἴο ᾿ϑῦθ 88 061. 

οΒαγδούου ϑυϊο ὑῃθ Ἰου οἵ ᾿ζομοιν (φιλότιμοι). 
ΤΏΟΒΘ ΤΠΘΙΆΌΟΙΒ Ὅ͵[ᾳῸ ἤᾶνο ποῦ αὐδαίηθα ἴο οἰ οἵ {886 ὑνψα 

Ἰοθον Ὑιγίαοθ, Ὀὰὺ ΤΟ δχϑγοῖβο ὑμ6 δἱοιηθηῦ οὗ ἀρρούϊίθ (ἐπιθυμώὶ) 

1 ψΑΓΊΟΙΙΒ ΤΑΥΒ, ΠαΥ͂Θ αϑϑὶ τθα ἴο ὑμ οι (μ6 ἕπποίίοπ οὗἩ ὑπ Ζ7ηπαιϑέγιαϊ 

οΥ γοάμοίενε οἾα88 (βάναυσοι), οοπϑυϊς αὖθ ὑἢ6 σορ}ό7' ἀμ Ἴγ0Ή. οὗ [ῃ6 

οοπϑθθαύίοη, δΔηα ἃ. ϑιρροθθα ἴο ἤδνθ 88 ὑμι6 1 οπαγδοίου δος ὑπ6 
ον οὗ ῥγοΐέ διὰ μίθαδβιγε (φιλοχρήματοι πᾷ φιλήδονοι).Ἐ 

ΤΏ6 τοϊαϊΐοῃ οὗ ἔπθ886 ὕμγθο ρο] ῦϊο8] βϑοῦοηϑ γγᾶ8 ΟΥΒΘΡΨΊ86 
ΘΧΡταββοα γ᾿ τ μδῦ τγχὰϑ ἴῃ ἢ18 ἢδηἋ8 ἃ ΒΙΡΊΙΥ ομδγδοίουϑῦ]6 ΖΟΟ]ΟΡΊΟΔ] 

511η110 (Ρο]. ΙΧ, ὅ88 (.). Τῆι6 Ἰονγοδῦ 1485 νγγ88 οοιμραγοα, ἔγομι ὑι6 1 

ὅσα Μβϑῃ, 80 10 τνὰβ οὐἱῃ οὗ [818 [Γπἰο]θοῦγο ρασί οὗ 18 παίασθ ὑμαὺ ἢ6 

Ῥχοαϊοαίοα ἱτωσαιοσία ἐν (οἐ. Τίμα. 69 Ο.). (Οοταρασθ Αὐ]βίοι θ᾽ 5 ἀϊβέποϊίοπ 
δούτγθθῃ δοίϊνϑ πὰ ραβδβῖνο Γη{6]]1θοὐ (Π 6 Απΐπι. 111. ὅ, 8): τοῦτο (ἰ.6,, ἀπαθὴς 
νοῦ) μόνον ἀθάνατον, ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς φθαρτός.) Τπ 
ΟἸγτωρίοδοσυβ (ρ. 98) Ὑ111 θ6 ἔουμᾶ ἃ ουτίουβ ΣΘΟΘΏΒΊΟΙ. Οὗ ΟΡ; ΏΣΟΠΒ ὉχρΟτρ᾽ 

[μ6 ΦΌΠ]ονσοσβ οὗ Ρ]δίο, ἃ8 ἴο {88 δομΈτΟΥΘ ΒΥ ΒΟΥ ἔᾺ: ἄονστι ἰπ [89 Β0816 οὗ 

Βυσηδη δου 168 ἱτατοοσίδ!ν οου]ὰ Ὀ6 Βαρροβϑᾶ ἰο οχίθπα. 

4. ΟἸγπρίοάοχυϑ (ἴῃ Ῥμθά. ". 19) ΘΟΠἄΘΏΒ0Β Σὺ ὑδ8: πρὸς μὲν τὸν 

λ ὁγ0 ν ἀφορῶν, τάττει τοὺς φύ λακαϑ9, πρὸς δὲ τὸν θυμὸν 

τοὺς στρατιώτας, κατὰ δὲ τὴν ἐ πεθυμέα ν τοὺς θῆτας.--- 

Οὐτορασθ ἐμ Βσϑβτοϊπίοαὶ ἀοοίτϊπθ οὗ (89 ὑμτθθ βαρσίονῦ Οὐδϑύθβ οσἱρίπαίρ, 

ἔτοτα ἔμ ἀἰδαγθηὺ ρασίβ οὗ (86 Ὀοὰγ οὗ Βγδῆτηδ : ΥἹΖ., ΒΙΔΕταΐηΒ ἔγοσα (89. 

ταῦ, Ὗ ἀστίοσβ ἔγοση ἐμι6 δστηβ, Μουοβδπίβ δπᾶ Αρτίου!δυτβίβ ἔγοτη [89 ἐμ 1ρῈ8 

οὗ Βτδῆτηδ.---Οὐτάρατο ϑ σα Β δοοουπύ οὗ [86 οαδύοβ ᾽ῃ Ἐργρὺ (ΧΎΙΤΙ. ". 1186): 

Τὰ ἴμο Τίπιοθηβ (24 4.) ἴλιοθθ6 οδβίθϑθ 8190--- 19 ἱερεῖς, 29 μάχιμοι, 89 δημιουρ- 

γοί, υπᾶον ἩΒΙΟΝ 1δ8ὑ ἀτο ἱποϊυάϑὰ νομεῖς; θηρενταί͵ δια γεωργοί, 
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ΒΟ ΟΙΒ δηὰ ἱπιρυ δι νϑηοϑδθ, ἴο ἃ παην-οακοα πιοΉ δέον (θηρίον πολυκέ- 
φαλον); ἴδ Βοροῃά, 88 ἀἰβι σα βηθα ὈΥ ΘΟΌΓΑΡΘ, τγ88 1 Κϑηοὰ ἴο ἃ ἑΐοπ 
(λέω»); [80 ἱρποϑὺ οἷ688 νγᾶϑ ΒΈ  ρροθθα ὕο ΟΘΟΌΡΥ 8 ΗΪδοδ 'ἰπ ἴΠ6 οὐηϑι:- 
ὑπϊοι 1κὸ ὑἐμαῦ οοσυρ!οα Ὀγ Δέαπ (ἄνθρωπος) δτλοηρ [86 Ἰονσοῦ ογϑαίϊοι. 

ΤῊΐδ ῥυῃοΡ]6 οὗ {εἰ ρ] οἱτν Ρ]αῦο θιωρὶ ουθᾶ 88 8 8818 οὐ τ ῃ]ο ἢ 
ἴο ἰΔῪ ἄοτιῃ ἃ οἰδεβι δοδύίοη οὗ Ναῦοῃβ (Ρο]. ΥἹ. 485 Ἐ)}. ΤὙ8δὸ ἴγρ6 

οὗ {86 τρί γ, δῃὰ ἰῦ ταῖρηῦ Ὀθ Βογα αν, ἱπα υϑύτῖα! τᾶοθ μ6 ἔουμπμα ἴπ 
[86 Δρτὶου] ζυγὰ] παίΐοῃ οὗ ὑμ6 Εσγρύϊδηβ, δηα ὑ86 δοτϊησηθσοὶδὶ ἡδίϊοι 
οὗ [80 ῬΒΟηοῖδη8 ; ὑμαὺῦ οἵ [86 τνδιτίογ- 06" (στρατιῶται), ἀἰδίϊη.- 
συϊδιοὰ ὈΥ νγϑμϑηθηοθ δηά ογυρύνο ἱπηροίιοσὶ γ, μ6 ἑουπᾶ ἴῃ [86 
βου ῖδηβ οὐ ΤΉ γδοΐδηβ (οἷ. ΤοΙρτΚ οὗ (αἴθ αυοίθα ου Ρ. 108) ; {86 
ἴγρο οὗ [89 ΡΒΙ]ΟΒΟΡΐ6 τϑοὸ (φιλόσοφοι ΟΥ φιλομαθεῖς) Π6 πα ΟΠ] 
ἴῃ. Ηἷβ οσσῃ οουηΐγγταθῃ ὕ86 ΟἼΘΘΚΒ (εἶ. 78 Α., ποθ). 

ΤΏ ζΟ] οί δινοιρὺ δὖ Ῥγοδοηϊπρ ἃ Ταθπϊαν γον οἵ [86 

Ἰοράϊηρ τοβϑ } 5 Μ11}} 58 τ} δῦ οΟὨδιδύθηου ῬΪαῦο ἄγον ὑπ ᾿πο8 
οὗ ἷβ γαϑὺ βϑηθγα δα 8. 

ΤΟΒΘῚ 
ἙΠοχοσιΐα. νἱσγῖποα. γ68 ἐπ 

ΤὨουκχδῦ. 

ζοντο νοοοτοννονυσννοκοκακονσννοο πονιαονς ν-..  ΠΑΝΡΝΝΝΝΝΝΝ “----.--“--τἰὐὐπι πο ππππππππ ππππππ- “οκτλοττ τ τ ττχχλιρ,....,δΦΠρπΦρΠπρπ“ᾳὀοῸτ τ Ἅὅὕἀπτὐτοστ στον τ 

9 

γενναΐοι. ων 
, στρατιῶ- 

. φιλότιμο ται. Θν μος. ἀνδρία. βογιμίδπ, 
ΤΉ ΣΔΟΙΔΏ8 

“ἀρ ΟΥΌ ΣΧ τῴ 
͵ 

“ΛοΟΚΟΎΡ ρ 
ΟιΔΌγα,ρο 

, φιλήδονοι 
ε σωφροσυ- 

ΗΝ ΐ Ἐπιθυμία. νῆ. Φιλοχρή-]] βάναυσοι. δώδειο, 
ματοι. | 

ἀνδραπο- 

) 

“ ΤΆ (89 ἔαΐαχο οὗ πο ΒοΙηΔηΒ μδα Ὀθθη Εποῦσι ο Ῥ]αΐο, 1δ 18 ῬΣΟΡΔΌ]Θ 
ἐμαὺ (λον πουἹὰ μανθ Ῥϑθα ἰδίζοη 88 ἐμ ὑγρθ οὗ ἐπ18 οἶδβα : αὺ μον τοχθ δ 
γοῦ θοποδίδ Ὠἱ8 μοτίζοῃ. 

1 ὙῊΟ ἱπιροχίαποθ δἰίδομβοα ὅο λόγος διὰ 18 νἱσίμαϑ ὠρόνησις ἱπὰποοὰ 
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ΝΟΤᾺῊ Κ. 
( ΑΟῈΕ 85) 

ΟΝ ΤῊΝ ΡΙΑΤΟΝΙΟ ὈΓΨΙΒΞΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΥἹΕΤΌΕΝ. 

ΤῊΕΒ δῃοϊοηὺ ἀϊ νι βίοη οὗ γιτγίπο 1ηἴο ΤοῸΓ Ἰοδάϊηρ ΤΟΥΙΏΒ, Κηονσα 1 ΠΊΟ. 
ἀσσῃ {{π|68 88 ὑμο " Οὀγα πη] Κ ὙΊγίτιο85, γᾶ8 ΡΓΟΌΔΟΙΥ οὗ ῬυΓΒΔρΡΌΓΘΟΔη 
οὔσῃ. ΔΑὐποὴρ ὑδο δι] ϑϑὺ ὕγϑοθα οὗ ΒΌΘΝ 8 αἰ ν βίοι 15 ὑμδὺ Β1Οἢ 716 

Βηά 1η {π6 Ῥγυπαρόγθδη ΡΙηᾶαν (ΝΘ. 1Π|, 76), ΤῈΟ Βρϑδ ΚΒ οἵ “Ὑἱγίπο8 
ΒΟυΓ᾽ 1Π 806}; ἃ Θοηπθοῦϊοι 88 ἰο ἱπάϊοαῦθ ὑπιοὶῦ ΟΣ Βροηἄθηοθ πιὰ 

[86 ἴουν ἀρ68. ΟΥ ΤΔΡ ΚΟ ΒΘΆΒΟΏΒ οὗ (δ0 116 οὗ Νίδη. 1 818 6880 

ὉΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΒΌΡροβοα ἴο αῦϑ ὈθΘῺ ΒΟ ΘΒΒΙΥΘΙΥ ουοϊνϑᾶ. ἴῃ ὑ86 119 

οὗ {80 πάν! 08] ἴῃ 086 ΤΟ] ονίπρ ογθυ :--- 

γιαθ οὗ Ὑου δ ἢ (παῖς). ϑ'ΕΙ:-ΟΟΝΤΒΟΙ, οΣ ΤΈΜΡΕΒΑΝΟΒ (Σωφροσύνη). 
Ὑἰνίαο οὗ Εις Μϑημοοά (ἀνήρ). ΒΒΑΨΕΒΥ ( (Ανδρία). 
ιτίαθ οὗ Μαΐυτο Μαηβμοοᾶ (παλαέτερος). ύυβτιοι (Δικαιοσύνη). 
Ψιΐαο οὗ ΟἹὰ Αρο (ὁ μακρὸς αἰών). ῬΕΌΡΕΝΟΙΒ (Φρόνησι:). 

Παίονας πᾶν πᾶν Ὀθοη ὕ86 Εἰδύοσι 81 οτὶρίη οὗὨ [18 οΔβϑ᾽ Ποδίίου, 

1 ἴ8 οογἰαΐῃ ἐμδὺ 118 βοἰοη ἔς ἀονϑιορημθηῦ 18 ἀπθ ἰο Ῥ]αο, το ζᾶγθ 

τ ἃ ἄστη Τουπάαίίοῃ ἴῃ ὑμ6 ἰδύουυ οὗ Τπουρμῦ, } ὉΥ Θνοϊνὶπρ 10, 88 

ῬΙαῦο οοοδδίομδν ἴο τϑρσοδϑηῦ (δθ ὅνγο σϑιλδιπῖτιρ Θ]οσηθηΐβ 88 μ9 ἠο"- 

γαίίοηαὶ (τὸ ἄλογον), ἔμΟΥΘΌΥ ομδηρήτρ ὕμο ἰτϊδά οὗ Θἰοτιθηΐθ ἰηΐο ἃ ἀυδά. 

Ηδποο, ἱπὰ Ῥμωὰο 68 Β., ἔβοβθ υπᾶθν [89 ἱπῆπθποθ οὗ ἐμ9 τὸ ἄλογον δ1θ 

πτουρθα ἱπ οτι9 Ο1488 88 φιλοσώματοι, ΟΡγροβϑᾶ ἴο ἔβοβθ ὑπᾶον δ ᾿πθθθηοθ 

οὗ ἔθ λόγος ΟΥ̓ φιλόσοφοι. 
“ ΤῊΘ ῬΡῃταβθ " ὀδσάϊπ] υἱσίαθθ᾽ 18 θο] ]θνθᾶ ὕο Ὅ0 τηοῦ νυτὰ ἤγϑί ἴῃ 80. 

Ασαῦχοθϑ (Ὁ. Υ͂. ἴῃ Ἰιοδτ) ; οὗ, Νο] θα! 1,οχίοοι Ἀπ ασθάσαμι, Ρ. 4δδ. 

ἱ Οἱ Βίοξ. Τλοτί. ΤΙ. 82: Σωκράτης ἐρωτηθείς, Τίς ἀρετὴ νέου; 

τὸ Μη δὲν ἄγαν, εἶπεν. ΟὐσαΡΑΣΘ [89 δχδβοσίαίϊίου ἱπ 2 Τίμι, 11. 22: 

τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε. 
ἐ Οἱ, τέτταρα ἀρετῆς εἴδη, 1ιϑᾳᾳ. ΧΙ]. 968 Α.--ΟΑ, ; αἱ πίσυρες ἀρεταί, 

Απξβοὶ. ΨΙΙ. 848 : ε͵8ο Βοοῖ οὗ ΥΊιβάουι Υ1Π. 7; ῬΆΣο Ψυᾷᾶ,, Τϑς. ΑἸ]ορ. 1. 
Ῥ. 39 Ε'.-τῃοα τοὺ ἱπρϑηΐουβ, ποῦ ὕο Β6Υ στηοϑέ οοστϑοῦ, Βυμηστηδίοι οὗἨ [89 

Ουδίθτπίοιι 15 ἐμαί οὗ Μυ. Βυβὶπτι : " ΤΟΙΏΡΟΣΔηΟ6, [Π0 ῬΣΙΠΟΙΡ]Θ οὗὨ ἀθαίβίθῃοο :; 
Οουγαρο, ἐδθ ῥχίμοῖρ]θ οὗ τϑεϊβίαποθ ; Ψυβίϊοθ, (89 Ῥσϊπορ!θ οὗὨ δβεϊβίαποϑ ; 
Ῥχυάθποο, [μ9 υσίποῖρὶθ οὗ οοπβίβίθποδ'᾽ 
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γγ88 ΟΧρΡ] Αἰ ηοα ἴῃ ἐπα ῥγονίους Νοῖθ, ἔσοτα τ δὺ δ σΟηΒΙἀογοα [ῃ6 
οἰοιηθηΐβ οὗ [86 Οὐμδυ ςαὐοη οὗ ἤδη. ΤῊ οοῃζουτασυ, Βονγονοῦ, τ ἢ 

818 1π 6 ]]θοῦπα] ὑθπμάθμηου, Ῥ]αῦο Β6γὸ 1αἰτοάθοαθβ [86 ὩΟΌΪ6 ζΘΠ6ΓΆ}188- 
[ἴοη ἴῃ ἴμ6 οχί, ΒΟΥ ΘΌΥ, Μ 116 δοϊζη ον οαρίηρ ὑμ6 ἔουτο]α αἰ ν]ΒΊ 0 η 

οὗ γιίαθ, μ6 τοάυοοβ ὑπ ἴουῦ ἴοση8 οὗ 1Ὁ ἤο ΟἸ6, οοπϑα ανηρ 

Ῥγυάοηῖαὶ Ταρσοῦ οὐ Τηἰο]] ον! γ Ἐ ἴη6 οη6 νἱῦαὶ ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ, 

ϑοραγδαίθα ἔγοτα Ὑ1Οἢ 411 ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΘΒ ΒΙΠΚ ἴῃ ΜΒ ὙἹΟῪ ἴο ΠΙΘΓΘ 
Ἰηϑύϊηοῖθ, ΟἹ ὈΓΘΟΔΙΣΊΟΌΒ, ὑοῦ 1Ὁ τοῦ Ὀ6, Τοτυυπϑίο [611010168. 

116, Βονγονογ, ὑΠ6 10]6 σΠδγδοίον οὗ ὅθ Ῥ]δίοπὶο Ρἢ]]ΟΒΟΡΗΥ͂ 

δηα [118 ἰδίου! ο8] δηϊθοθαθηΐθ, ἃ58 ἀθβοθηαθα ἔγοτα ϑδοογαῦθθ, 7801 

[8 ἃῦονα δββδυθ οι 88 ἴο {πὸ γιγίπο ὑμδξ δα [Π6 ῬΓΘ- ΘΙ Π6Π06 ἴῃ 

ὑμ6 τηϊηα οἵ Ρ]δῦῖο, 1 15. ποὺ ἴο Ρ6 ἀθηϊθα ὑμαῦ, ὁ οογύδϊ ἢ ΟΟΟΑΘΙΟΠΝ, 

6 88 Θχργοββθαὰ Πἰτη8617 ἴῃ Β 0} ἃ ΨΥ 88 ὑδμδῦ 6 ὈΓΘ- ΘΠ] ΠΘΠ66 

ΒΘΘΠΊΒ ἴου ὑΠ6 {1π|0 ὕο Ὀ6 σίνϑῃ ἴο οὔμοῦ ὙΙσίθ8 ὑμαη Τη δ] ]θού 1γ, 

ϑοοοσαϊησ ἰο [86 ϑρϑοῖ οὗ ὑμ6 βρίιοσο οὗ Ὑ σία ὑυὩ]Ο ἢ ὨΔΡΡΘΏΒ ἴο 

ὈῸ {μ6 οδ͵]οοῦ οὗ Οὐπίοταρ αἴίοη. μὰ ὑμ6 Οοιρῖαβ (07 Α.--Β.) 

ὍΠΘΙΘ 18 τηδῖη ΟὈ͵οοῦ ὅἴχὰϑ ἴο τοῦυκα ὑμα Ὀγοϑυμαρίϊοη οὗ ὑδμ6 

ΟΡ ἰδῖ8 ἴῃ Ῥδηάογίηρ ἴο ὑῃ6 πο παύϊομϑ οἱ {86 ρορυΐδοθ ὮὉΓ 

ΤἬθίου 041 ατίβ, ὑῆθ Ὑιγίαθ οὗ Ὑουδῃ (Μοάθϑιν οὐ Τρ ΓΔΏΟΘ, 
σωφροσύνη) ΔΌΡΘΑΙΒ ἴο ΟΟΟΌΡΥ [86 ἔοτοστουπμα. Ὁ Οἱ ἴΠ6 οὔδος μπᾶ 
ἴῃ 8:8 αἰΒοοῦγβο θαὐ ]6ἃ ΜΟΠΟΧΘΠΌΒ, ἀουινὶηρ 108 ὑμθιηθ ἔσομαι [89 
ονθηΐβ οὗ στ] ΠΑ ΤΥ 110, ΒΙΆΥΘΙΥ (ἀρετή, ΟΡΡοββᾶ ἴο ἀνανδρία) παῦμΓΑ ΠΥ 

[88 108 ΤΌΤ οὗ ῥγϑοθάθῃοα, δπα 8}1 εἶδα ἰβΒ ὕ8ῃ6 6 ἀθοϊαγθα ν] 6 1685 

ΜΙ ουῦ Ὀγάνοσγ. [ἢ 06 ΒΘρΡΌΌ]1 (οἴ, ΤΥ, 488 Β.}, τοτθ ΒΘ 18 ἰαγίηρ 

186 ἐουπάδίϊοηβ οἵ ρο]οαὶ ΤΑ Ομ Ἰᾶγρθ ῥσὶποῖρ]68 οὗ ΒΙρσἢῦ, 88 

" ὙΥδΒαΐουογ οβιϊσαδίθ τᾶν Ὀ6 ἰοττηθα οὗἉ [80 Σ ΣΊ 510 να]τ6 οὗ [ἢ185 ρασύ οὗἉ 
186 Ῥ]δίομϊο ἐοδοδῖπρ,, 10 15 ΥΘΙΛΑΙΪΚΔ]Θ 88 8π ᾿πὐυ οι οὗ [Π6 παίατο οὗ γισίαθ, 
ὙΈΙΟΣ 18 ἴῃ 016 τοϑροοῦ ἱπ Βδστουν ΜΙᾺ ουρίυσο Ττσαΐῃ. ΑΒ ΟἸΘΙΏΘΏΒ 
Ἐογηδηυβ (ΕΡ. δά Οὐχ.) αίνϑβ ἴο 6 ΟἸσιβῦδη νἱσίαθ οὗ Εδιΐῃ {86 οριμοί οὗ 
πανάρετος, 88 ἴδ τοοῦ οὗ 811 ΟἸ τ βυϊαῃ ἘΣΧΟΘΊΊΘπΟΘ, Βοὸ Ρ]αὔο τὺ ὮΘΓΘ ὉΘ βαίἃ 
ἴο Βᾶγο αἰβοοσηθὰ [80 ὩθοθβΒΙ Ὺ οὗ Βοὴθ στϑαὺ υπἱϊέγίηρ ΡΥΠΟΙ͂ΡΙΘ, ΨΒΙΟΣ 
Β8ου ]α 6 ἰο Μίαπ [Π6 οὔθ {πϊπρ' ΠΟΘ], ὈΥ͂ ὙΒΙΟΒ ἃ ροσροίυδὶ μαριῦ οὗ Βοὺ] 
τηῖρῦ 6 αὐΐαϊτιθᾶ, ΒΒ 88 ψου]Ἱὰ τυραν δηᾶ τυροῦ, ποὺ Οη6, ΟΥ ἔνγο, ΟΣ 
ἴὮγ6Θ δΟίζ018 1Π. 086, ΟΥ ὕγγο, ΟΥ [ὮΤΘ6Θ γ΄ ο 8, Ὀὰΐ 411 οί 018 πὶ 411 τ δύζοβ, 

δια Ὀ6 {86 ῬΣΙΠΟΙΡΙΘ οὗ ἃ Θίν᾽ηθ 1.1168.--Ἴπ (ἢ185 τοϑροϑοὶ Βἰοϊοῖθτα οἰ πο 886 

τ ῬΙ]δίομ βπη 1π ΤΘΟΟ ΤΠ ΒΙ Πρ ἃ ἈΠΙΥ διαομρ [6 Ὑισία68, 88 ἸΔἔθσθηοθ ΨΒΙΟΩ 
ΤῊΔΥῪ ὍΘ ἀσανσῃ ἔσοσὰ {Π6 ἔΙΊΟΙΒ τηδχῖτη οὗ ΟἸΥΎΒΙΡΡΙΒ, ὑμαῦὺ “6 ψῈΟ Βαίῃ οπ6 

νἰσίθ μα 411 (ΘΊορ. 1μδοτύ. 1. 126; οὗ, Οἴο. Ταβο, 11. 14); δα ΘΟΠΨΘΙΒΘΙΥ, 
“ἰδαῦ 411] Β[8 ἃγθ οὗἉ [16 Βᾶσῃθ τηδρυίίιαθ᾽ (010. Αοδᾷ, Οτιοοϑύ. 11. 48. 188). 

Τ Σωφροσύνη ἴΒ αἰταοδὺ ἱπνΑΥΔΌ]Υ ἰπ [86 Τοχϑρτουπᾶ σλξ ἐμ 6 Ῥσϑοίϊοδὶ 
ΧΟΠΟΡΟΙ, 848 ἴθ Μϑχη. 1. ὅ, 4 ; 418ὸ συγ. ΠΠ..1,16, ἄνευ σω φροσύν ῆ “ς 
---οὐδ᾽ ἄλλης ἀρετῆς οὐδὲν δῴφελὸός ἐστι. ΟΕ, Νοῖα οη ρΡ. 170. 
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ψιγίαθ ψΈ]ΟΝ Β66ΠῚ8 ἴον ὕπ6 {πὴ ὕο 6 [6 ϑυμητηϑίοη οὗ [Π6 τοϑῦ 

18 ὑμαῦ οἵ δυβίϊοθ (δικαιοσύνη). Τὴ 86 ῬΒδάο,Ἔ Πούγουθσ, ὑ86 τηδὶη 
Βα] οὐ οὗ σΆ1ΟΙ 185 086 Ὀσθραγαίζοηῃ ἴῸΓ ἃ Ποῦ [176 ἴῃ ὑπ6 ταρίοη οὗ 

Ῥαγο [ηἰ6]] θοῦ, Ὁ παῦυγα! Ἵν ἔ0]]ονγα ὑμαῦ {Π6 ἔοστη οὗ γισίαθ τ Β]οἢ 

15 Τοργαθα ἃ8 ἴῃ6 οὔόσῃ οὗ Τΐο, 18 Τηϊθ]] θοῦ! ν (φρόνησις), 086 

Ἰοπρ τοϑαῦ οἵ 41] “ [Π6 γθᾶγβ ὑμαῦ Ὀγίηρ ὑμο ρλϊτοδορδϊιο ταϊπᾶ.᾽ 

ΤῊ Ῥοϑβιίοη οὗ ΒΟΠΟῸΣ ΟσΟΌΡΙΘα ἴῃ 86 Ῥ]αίομϊο ϑυβίθμι ὉΥ͂ 

φρόνησις (ΏΪΟΙ ἴοΥ τδηὺ οὗ ΔΠΥ ΠΘΟΤΘΓ Θαυναθηῦ γγ ἤᾶνο ο8]]64 

Τπίο]] οί] 1), σγὰ8 ἄπο ἴο {π6 ἱπῆσθησα οὗ ϑοοταῖθϑι ΤῸ δΐπη 

Αὐιβύου!θ αἰβυ Ποῦ] τοΐθσϑ ὑμ6 οτἱρῖη οὐ ὑμ6 ῥυποῖρ]θ,  Β]Ο ἢ τηδᾶθ 
ὑμ6 Ὑιγύ68 βοίθηοβϑ, ἃπα βοῦν οοπδυυα οα Καον]οαρσο [ἢ6 ΘβΒ6Π 06 

᾿ οὗ Μογα γ. Αοοογαϊπρὶν (ΕΔ. ΝΊο. ΥἹ. 18, 8), μ6 οὐ] οἶθα5. 1ῦ ἃ8 

ἃ δοοταῦ!ο ἠοποὶ (ρονήσεις ᾧετο (Σωκράτης) εἶναι πάσας τὰς ἀρετάς), 

δηα Δἰἤτη5 ὑμαὺ ὁ1Ὁ τγγχὰβ ραν οογγϑοῦ, ῬΔΥΒΥ ἱποογγθοῦ:; [ῸΓ δοογαῦθβ 

νγ88 ὙΤΟΙΡ ἴῃ τηϑίτηρ ὑ86 ὙΙΓΓ16 5. ΟΊ ΘΠ068. ΟΥ 1η06]]6οῦ 8} ὈΓΟΘΘΒΒ6Β, 

δπουρὰ 6 ψὰβ τίρῦ ἴπ τηακίηρ ὑμθτὰ ΑἸ νγαγ 5 δοοοιηρδηϊθα ὮΥ͂ 
Ἰη θ]Πρσθηοθ.. Ὁ 

ΤῊὴ6 δάορίΐοη οὗ οπθ ρυϊποῖρὶθ, πᾷ ὑμαῦ {88 πΟΌΪ6 οπθ οἱ 

φρόνησις, ἃ8Β ὕμ6 Ὁουπομδίομθ οὗὐἨ 841] θχοβθ]θηοθ, τῦχαϑ ὉΠΟῸΘΒΟΟΠΔΌΪΝ, 

ἃ ΤΟΙΏΔΥΚΘΌ]6 οἴἴοτί οὗ ὑπουρθὺ : γοὺ 10 ᾿Ἰηγοϊνοᾶ ἃ βουϊουβ αἰβαάνδῃ- 

ἴαῦθ, ᾿ΠΔΒΠΊΟΙ 88 1 ἑοπαθα ᾿ηονιν]ν ἠο Βυθογαϊηαῦθ 086 στρογ] ὅο 

ΑἸ ΒΠουΡὮ ΟΒΘΥΘ 888 Ῥ] αὔο Θχργθϑβοᾶ Εἰτη861} 80 βίγσο:ρν σορδσαϊηρ 
φρόνησις 88 ἴῃ [Ὧ9 τυιβῃῖηρ' ΘΙΟα 6 ποθ οὗ [86 ραϑβαρθ ἴῃ μ9 Ῥμθᾶο (69 Α.), 
ἐβοσθ δῖ ποΐ απ το: οἶδοσς Ῥ]δΐίοῃϊο ἰοχίβ οἵ 8 βίη 118} ἱπαρουῦ: οὗ. Μοπο. 8806., 

συλλήβδην πάντα τὰ τῆς ψυχῆς ἐπιχειρήματα καὶ καρτερήματα ἡ γου- 
μένης φρονήσεως εἰς εὐδαιμονίαν τελευτᾷ: 6180 Τ6ρᾳ. 1. 681 Ο, 
111. 0θ88 Β- ΤὮΘ βδιὴηθ χϑαποίϊζοιι οὗ 89 ἔουῦ νἱσίαθθ ἀπᾶθσ ἐμ ΕΚ ΤΙΝ 
οὗ Νοῦς ἰΒ Ἰουμᾶ ἴπ Τιορρ. Χ]Ι1. 968 Α. ὅο ἴῃ Χορόρβοι (Δίθμ, 111. 9, ὄὅ), 
σοφία οχ φρόνησις ἰΒ Βαϊ ἴο Ὅ6 ἐπι ΘΒΒ6Ώ06 οὗ υἰτΐαο, γοίμοσ 1 ἌΡΡθαν 1Π 
[86 ἔοστη οὗ λιδύξοθ, ΟΥ' ΒΠΥ͂ οἶμον ἔουτη : ἔφη δὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν 
ἄλλην πᾶσαν ἀρετ ὴν σοφέαν εἶναι. Οοτηρατθ [86 Ἡοτοοσίο ῥγσαῖβθ οὗ 
Μῆτις ἴῃ [89 ταουία οὗ Νιοβίου : 1]. ΧΧΤΤΙ, 816.---ΤῊΘ ῥχοοῦ ἐμεῦ ἔσυθ ἀνδρία 
᾽8. Δοίοσταϊ πο ὉΥ͂ [89 Ῥσθβθιοθ Οὐ ΔΌΒθποο οὗ φρόνησις 1Β σίνγοι αὖ ἸΘηρτ ἱπ 
Ῥχοΐαρ. 860. (Οοηρασο Ἰδυογά. Π. 40, ψΏΘΓΘ ῬΟΙ0108 σοργϑδθηΐβ [89 

οουΓαρθ οὗ {πο Θ'ρασίδῃβ 88 θοΐῃρ, ἱμσουρῃ ἀμαθέα, ποῦ 80 τσοὶ ἀνδρία 88᾽ 

θράσος, αὐταὶ οουταρθ.)--- 1} τερατὰ ἰο σωφροσύνη, [πο γοτγ ἀοτϊναίίοι οὗ 
86 ποσὰ ἱπιρ! θὰ φρόνησις 88 ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ ὕο 18 οΧΙβέθποθ, ἀπ ἱπ δικαιοσύνη 
Ἐ8ὸ Κηοιυϊρᾶσο οὗ ἔ.6 1᾿τατῖ8 οὗ ἃ ποῖρ ουτΒ σὶρ ὺβ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΣΊν ᾿τηρ]16ᾶ. 

ἐ Οοσαρασο Βυ ον Β δβίαύθσαθηῦ (Α πᾶ]. 1. ομ. .), “ογαὶ υπάογβίδπαϊηρ' 
Ἰποϊυᾶθβ α ργαοίξίραί 56:86 οὗ υἱσίιθ, 88 ψ611 88 ἃ ϑροοιζαξίνθ Ῥοτοθρίοῃ οὗ 10.᾿ 

Βοῖηθ ᾿πβέγυοίίνθ ΤΟΙ ΚΕ ὦ [6 ὙΘΑΪ 88 Ψ1611 88 ὑπ βέσομρ' Ῥοϊηΐβ οὗ [ῃ6 

ϑοογαῦο ὈΣΙΠΟΙΡ]6 τὸ ἰοὸ ὃ6 ἔοππᾷ 1π ατοίο (ΥΠ|. ὑ. 627---8). 
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ἴδ ᾿αἰο]]θοίυΔ]. ΤῊ Δρρϑδσε, οὖ ἢγεὺ β' σεῦ, δῷ οχ γδογϊ ΠΑΤῪ σϑβαὶ 
ἴο δνθ σοτ!6 ἔγτομη [86 ὈΓΔΟΙΟΑΙ βοογαῦθθ, τ μο80 Μ 8016 Ὠϊδίουγ (εἶ. 
Σου, Μοι. 111. 9, 4) χίνοβ ὑὅτουμα ἴὸγ ὑπὸ Ὀο ἰοῦ ὑμαὺ μα αἰὰ ποὶ 
Ὁπἀοχείαπα ὈΥ φρόνησις τθτο [ηἰο!]θο Δ θη οσΣ μοδα-Κπονϊοᾶρο, 
δρασὺ ἴγοπι ἰνίηρ ἔγαϊία 1π [μ6 176: γοῦ ὕΠ6 79 νγαϑ μϑνοσῦ 6 1648, 1η 18 
ἴυπάιηθηξδὶ ροδιυοη, ἃ ζτανο οτἱρῖμδὶ ἀοἰθοῦ, ἔτοπι ἩΒΙΘΕ, ΒΟΎΤΘΥΘΣ, 
οομῆηοα 88 ἢ6 Ὑ1Ὧϑ [0 86 βὐδηα-Ροϊηὺ οὗ ὑδθ δηοίθης ψομ]α, 6 μδά 
ὯΟ Ι.68Π8 Οἱ 680Δρ6. Τηθ πδίυσο οὗ ὑμᾶὺ ἀοίοος 18 τηδηϊξοϑι, δπὰ 

[86 ἴογοο οὗ Ατγδίου Ἱοβ οὐ υἱοῖβυη ἰ8 Δρραγοηΐ, θη τὸ στη ἴο [86 

ΘΟΏΥ͂ΘΙΒΘ ῬΓΟΡΟΒΙΪΟη 88 ἴο {86 στουπα οὗ Ἱπηητηοσα ἐν : ἴον, τέ 

ΜοΡΑΙῪ οὐ γιγῖαθ 18 οοηδεαϊοα ὈΥ ἀποισίπρ, τὸ ΤΟ]]ονγβ ὑμαὺ [τὰ- 

ΤΩΟΓΆΪΟΥ͂ ΟΣ Ὑ106 18 οοῃδύϊυϊοα ὈΥ͂ ποέ ἐποιοίηρ, ὑμαὺ 18, ὉῪ Βοταου θην 

πορδῖίνο, ἱηνοϊπηΐδῦΥ : ΨΏΘηΟΘ ἰὑ τοβυ}]8 ὑμδῦὺ [86 ὑσιιθ στουπα 18 

Ἰοβύ ἔοῦ οοπδυϊαιϊηρ ὑμ6 ἘΠῚ], πον, ἃ τα γαραὰ Ὑ1}, Ταῦ {818 

18. ἃ αἱ" τοβγοϑοηςαύίοη οὗ {86 ποὺ ἀἰδίδην ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ ὕπ6 οογαῦῖο 
ῬΕΙΠΟΡΙΟ, 18 Ὀοτπθ οαὺ ὮὈΥ ἴΠ6 Βοιηθν δῦ ΓΟΙΔΔΙΚΔΌΪ6 ἔδοί, ὑμπδῦ 

ϑοογαῖοβ ͵ὰϑ8 σοῃδίγαϊ πο ὈΥ ὑ6 ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὗἨ [118 Ἰορίοδὶ ροβιἐοη 
ἴο τηδὶπίδίη ἐδ6 σΘομῃβοαποηῦ Ῥδσϑάοχ, ὑμδὺ “ΠΟ Τηδῃ ἰβ τὶοκοὰ ἩΠῈ 
ὴβ ψ11 (οὐδεὶς ἑκὼν κακός, Ῥτοίδρ. 846 1). : οἵ, Κ[4110. ποῦθ) ; διὰ 
ὑμδῖ, 1 8 τηϑδῃ νψ)ὰϑβ ὙΠΟΚΟΑ, 1ὑ γγὰβ Ὀδοδαβο 6 αἰα ποῦ Κηονν Ὀοξῦονγ, 

δα ὑμογοΐοσο ὑμδὺ ἢθ "ψγῶᾶϑ ἸΏΟΓΘ δὴ οὐ]θοῦ οὗ οι ραββοη ὑμδῃ οὗ 

ὈΪΔΗΊΘ. 

10 τψὰϑ γοβοσνοα ἔοῦ Ατ᾽βίου ον" (δηᾶὰ {}18, 85 Νοᾶπαοῦ ἢδ5 

οὈβοσνοᾶ (Ὗ7188. ΑἸ ἢ 804]. Ρ. 197), 18. 818. στοδῦ οοη ει ραύίοη ἴο {89 
δοῖοηοῦ οἵ ἘΠ 108) ὕο τϑοῦλέν ὑμ6 ἀοοίπο οὗ οογαῦοθ, ὈΥ ἀθνϑιορίησ 

186 ᾿ἱπηρογίδηϊ ρῥΥποῖρ]6 ὑμαὺ 10 18. ποῦ ὑπὸ Οορηϊᾶνο ΕΔΟΌΪΥ {μπᾶ 

οοπϑυϊαϊο8β [0 Ὀα5815 οὗ Ὑιγθο, Ὀαὺ ὑμ6 ὙὝὟἼῚ]] : ὑμαῦ 1 18. ποῦ 1π [89 

Ψυαρτηθηῦ ὑμαὺ ὕ86 1] 0]δῦνο 18 ἢὉ0 Ὀ6 βοιριῦ [ῸΓ 1ῃ τηδίοσβ οὗ 
Μογα ν, Ὀαὺ 1η {Π6 8Βοεῖθϑ οὗ γο  ]0η8 ΒΟ} σῖγα {86 ομθ ἴο [8 

Φυαρτηοηῦ ; ὑμαὺ Ὑ]ΟΚΘάΏ6Β8, ἐμ γοίοσο, ταπδὺ Ὅ6 Β6]4 88 ϑειγαοοά, 
ΜΠ Πογο 1 18 ΘΙ γδοσά, οὗ ἔγθα ομοίοθ : οΟὐΒΟΥ 186 τδη οουἹα ποὺ ὉΘ 

Τοραγα θα 88 [86 δαῦμοῦ οὗ ΗΒ. Οὐτῃ δοίϊοῃΒ δηα ἃ γοβροιϑ᾽ 016 ογθαῦασο, 
ΒΌΘΙ 88 811 Ἰορ! 8] αὐϊοη ὕὑδκοβ 10 ἴον στδηΐθα ῃδὺ 6 ἰ8β.0. ἮΈΣ16, ὑμ6γο- 

ἴοτα, ὑμθσθ 18 πὸ αυδβύϊοῃ ὑμαῦ 86 δἰ οἵ ϑοογαίθβθ γἴχ88 ΘΙ ΘΠ 

Ῥγϑοῦϊοδὶ, 1Ὁ 18. ποὺ 10 1688 ἔτι ὑμαῦ [816 ὑβ θη ου ὕο τηαῖζο πη θ]] οι] 
ΒΡΘου]δὕοη ὕΠ|6 Θβ86 06 8ἃ8 Ὑ76}} 89 ἴη6 ογόσχῃ οὗ γ γί 6, ἃ ΘΠ άθηοΥ ἴο 
ψ 08} [86 ΟὝΘΟΚ τιμᾶ γγὰ8 αὖ 81} Εἰπ68 παύασα ]γ Ῥτοηθ, 88 ἰΔΓΩΟΙΥ 

Βἰγθησίμοηρα ὈΥ 0818 ρατὺ οὗὐ ὕΠ6 ϑοοταῦϊο ἰοδομίησ, [10 τγχᾶβ ἴο ΒΟΙῚ6 

᾿ Ατί ϑυοίϊο᾽β τοδιξαϊίου οὗ [ἢ τιαχίτα οὐδεὶς ἑκὼν κακὸς ἰΒ ἰουπὰ ἰπ ΕΝ. 
ΝΊο. 11,7, 1----8. 
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οχίοηϊ το !ἔοα ὉΥ Ρ]αΐο, γῆο ᾿πὐσοάποθα ἃ ΠΟῪ ΟΧΡΥΘθβίοῃ οὗ [89 

ΒΒΙῺ6 ὈΓΙΠΟΙΡΙο, ΥἱΖ,, ὑμαὺ (80 ρτοαὺ ἀθβϑίστο δηᾶ ομίθζ δἰτὴ οὗ τηδῇ 
οὔρ}ὺ ἴο Ὀ0 (ὁμοιοῦσθαι τῷ Θεῷ, Τμροοῦ. 176 Β.) ἐο οὐέαΐπι α ζικότιοδ88. 
ἐο αοα. ἙνΘῺ ΠΘΓΘ, ΒΟΎΘΥ͂ΘΙ, τηδρη σοῦ ἴο ΟἿ τοϊπ8 ΔΙΠΟΌΣὮ 
ὑ818 ΘΟΠΟΘΡΌΣΟΏ ΒΘΘη5, ἤθη σϑϑα ἴῃ ὑπο ᾿ἰσαὺ οὗἨ Ιαὔϑὺ Κηον]θαρθ 
86 τηοα!]βοδίϊοη γγ8 1688 'π Βυρβύδηοο [ῃδη ἴῃ όσα. [ὺ 18 τωδηϊξοδὺ 
ὑμπαῦ ὑμ0 γα]ὰθ οὗὨ ὑ:18 ΠΟῪ 8ηα ΠΟΌΪΘ Θχρσυθββίοῃ οὗ ὕΠπ Ὀυ ποῖ }}]9 τγᾶβ 

ἩΘΟΘΒΒΑΓΠΥ ἀοροπάθηῦ οἢ ὑπ6 ραγύϊου δῦ οοποορίΐοη οὗ αοα, σι 
ΜΉ16ἢ 1Ὁ 8 ΟΘΟΠ]ΟΙΠΘα ; δηᾶ 85 ὑμδὺ δοποθρύϊοηῃ τγὰϑ8 ὁπ6 ὮΝ 
τορατἀοα Θοα 88 Ῥογίοου Βθάβοῃ σϑῦβοῦ ὑμ8π 88 δὰ [ηδηΐϊΐο Βοΐηρ, 
ποῦ οὗ Ῥογίοοῦ Εθαβοη δίομθ, θὰὺ οὗ 41} Μογαδὶ, 85 1761} 8ἃ5 Τη 6] οῦμ δ] 

Ῥου θοῦ Ομ, [86 ἔθμάθπου ὑο Γη6]] οὐ Δῆβυη, ἀοροηογαῦϊπρ συ ΔΙ ]Υ, 

88 ἴῃ ὑ88 αὔθ βίδρϑϑ οἵ ὑπ6 Αοϑδάθιην, ἰηῦο Τπθγθ βρϑουϊαῦδνα ᾿πδ} 0168, 
τοοοϊγοα ἔτοπι 018 ΒοῦΤΟΘ ΩῸ τηδύουϊδὶ οοπηϊογαοϊίοῃ. Τη 6] θοῦ] 181 

ΒΟΟΘΟΡΟΤΗΡῚΥ τοδὶ ποα ἢ ροββθββίοῃ οὗ 88 Ὠϊρἢ βοαὶβ οὗ τηϊμα 088] 
186 Ῥτοοϊδιβδοη οὗ 86 αἴοδροὶ οὗ ΟἸγῖβί, προ βαρδυϊυαὐοα ἔῸΓ 

16 ατοοκ ἰάοα οὗ Ουϊΐατο, Ἐ δα ἴμο Ἐομαδῃ 1άθα οὗ σοηρία, [860 
ὩΟΌΪΘΡ 1468 οἵἩ ϑογνίοο τὰ ὑμ6 Κίηράοτα οὗ αοά, 

ΤῊ δηοϊοηῦ ὅδ] 6 οὗ ὑμ6 ΕΌῸΣ γι γίαθθ, οα ὙὩΙΟὮ γ)1ὸ ἢᾶνο ὈΘΘῚ 

ΘΟΙΩΘΗ Ϊηρ, ΡΟΒΒΘΒΒ6Β, δὖ 811] ουθηΐβ ἃ8 ἀδνοϊυροὰ Ὦν Ρ]αῦο, ἃ 

ΘΟΙΩΡΓΘΕΘΏΒΙΨΘ ΘΟΙΏΡ] οὔθ θ88 Ὀοδα  ]]ν οἰδγδούοσιβυις οἵ ὕμμ8 61455108] 

τοῖα. ΝΌΌΡ]Ο, ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΓ, 88 ὑ818 ΘΟΤΩΡΓΘΙ ΘΠ ΒΙυΘη6 88 Ὑγ88, ἔθ 6 γ6 ὝΘΓΟ, 
1ῦ τηπιϑὺ ὈθΘ δατηϊ 66, στανο αἀοἴθοίβ ᾿π ὑΠ6 βίδα ατγά, τ ΒΟ ἢ 11" αὐθα 

ἸΑΥΡΟῪ δραϊηδὺ 108 ῥγδοῖΐοαὶ σνῖυθ, ὑτγο οὗ σοῦ 1ὕ ΤΩΔῪ ποὺ ὉΘ 
ἸΏΡΓΟΡΟΙ ὈΥΙΘΗ͂Υ ἴο ἱπάϊοαῖϊθΌ Οπὸ οὗ ἴμοβο νὰ ὑμὲ ἔττίὺ οὗ (μδὺ 

1ηὐο]] θοῦ} ΘΒ ΘΏ ΟΥ̓ ὕο ἩΒ1ΟΙ ΤΣ ΐθγθηοα ἢ88 Ὀθ6θῃ τηδᾶθ, δηα οοῃδὶβ θα 

ἴῃ {86 νἱτίμ) ΘΧοΙ αβῖοη οὗ [86 σγοδὺ τηδ]ο οὗ τρδηκὶηα ἔτοπιὶ Δ 

ΒΟΡ6 οὗ αὐῤαϊπίπρ ἰο 86 6 χοθι ]θῆθθ Ῥγοθου θα, ᾿παϑιηυοἢ 88 [86 

δια ὑϊοη βοὺ Ὀοίογο ὑβόῖὰ γχὰβ 86 ουϊΐζυγο οὗ 86 τηϊηᾶ, ψὩ]ο ἢ 18 

[86 ὈΥΊ]ορο οὗ (16 ἔονν, ταῦμον ὑμδῃ ὑπ ἐγαϊῃπϊηρ οὗ 86 μοᾶγῦ, ΜΒΙΟΒ 

15. ΜΠ ἐἢ6 σοτηρούθῃοῦ οὗ 811. Αποῦδον, ἃπα ῬγΟΌΘΌΪΥ 80 τηοβῦ 

ΒΟΙΙΟΌΒ, ἀοίοοῦ οομδὶϑίθα 1ἢ {86 αἰγουχτηβίδποσ ὑδαὺ δ ργοϑουϊ θα ἃ 

Βα πααγα τη δη ΒΌ}} δἰμηοϑῦὺ θη ΓΟ 86] τοραγαϊηρ δηά βυθ]θοινο 
ἴῃ 105 ΒΑΠοΙΟΏΒ, δπα οοπίοιρ]αῦοα οδοὰ ἱπα νι] ΟὨΙΘΗ͂Υ ἴῃ τοῖϑσ- 

6Π66 ὕο Εἰ π186}1 δηα {86 τησῦτι] τοϊδίύϊοη οὗ ὑμθ δἱϑσηθηΐβ οὗ μ18 οσσῃ 
Ὀοΐηρ,, 88 1ξ δ } ἱπαϊ ν] 8] ΤΟΓο, 1 ποῦ ΒΟ δι ἴῃ [86 ποι], αὖ 81} 

ονϑηῦβ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΔΙΉΘΠΔΌ]6 0 ἃ Ὠῖρηθν 7υτϑαϊοίοη [8 Ὠΐ8 ΟὟᾺ 

800}. 

5 ΟΟσῖραῦο ὑὰ9 ψΟσὰβ οὗ δ. Ῥαὺϊ (1 ον. 1. 22) στομασάϊπρ [π 9 ομαγδούοσ- 
λδλο οὗ 0 ασϑοῖβ ( Ελληνες σοφίαν ἕξητοῦσιν). 

“ 
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Τὸ 18 ἴῃ [18 Ἰαδὺ στοϑρϑοὺ [μδὺ ἴθ δῃοϊθηὶ 808160 οὗ Ὑ σία [41]. 
ΘΟΠΒΡΙΟἸΟΌΒΙΥ Βμοτ οὗ τὺ Ὑ ΤΩΔΥ 081}} 80 ΠΟῪ 80816 οἵ {86 
ἘΧΟΘΙ]ΘΏΘΘΒ 88 ΧὨ δἰ θα ἴῃ {86 ΟἴὈΒΡΕΙ : ὕ89 ὈΘΟΌΪΔΡ ΡΟΥΘ οὗ 

ὙΌ1ΟΝ ΘΟ Βἰδὲβ 1 815, ὑμδὺ ψὮ116 1ὖ 88 ποὺ ΟἿἹῪ πού αἰπη] η]5ῃρα, Ὀυΐ 

Ἰηὐοηβῆοα 86 Βυ ] θοῦ ΓΟΒΡΟΙΒΙ ὉΠ οὗ οΔ0 ἢ τλϑῃ, ὈΥ σὶρ 8 
ἄορ οὗ ἴοπμο ἴο {86 σψοΐδθθ οὗ Θοῃβοίθηοθ ὉΠποσῃ Ὀαΐογο, ἰῦ [5 
αὖ [86 Βδῖη6 ὕτὴ6 Βυττουπαοα δἷπὶ ὙΠ 8η οὐ)οοξῖυε ΤΟΒΡΟΙΒΙ ὈΠ1ὐγ, 

ὈΥ ὑοδυγίηρ ὑμαῦ 6 18 ποῦ 8]΄Ί0ὴ6 1ῃ [89 σοῦ], ἐμ ΒΘ οἶγαβ ἃ ἀν 

οὗ Ἰονὸ ἴο ἴ8οβ6 διουπα Ὠἶτη, πα 18 ὉΠῸΘΓ ἃ [6]Ὁῦὺ ἀσρομάθηοθ οἢ ἃ 

Βῖρμοῦ Ῥονοσ, ΤΉ]18 Ἰαὐύον ἔθαΐαγο, " δ πουρ ποὺ ᾿ποοΙ ρΑΙ10]6 τ 
[16 δηοϊθηῦ 860816 οὗ ΙΓ 68, ταυϑὺ Ὀ6 ΟΠ ΐαΒ86α ποῦ ἴο 6 ρῥτοχηϊηθηΐ 

ΟΥ ΘΥ̓ΘΏ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ργοϑοηῦ 1η ὕμι6 01438104] [4648]. 
ΤᾺ 586816 οὗ ΟΠ γτιβδη Εἰχοϑ ]θηοοθ τ ΏΟἢ αογαβ ἴο [86 δἰ }108] 

βίυαοηΐ οὗ ΗἰδίουΥ ὑ86 ταοϑῦ ᾿μβύσ οἴ 76 ΡΆΓ81161 ἴο ὑμ6 δῃοϊθηῦ 808 16 

οὗ γιγία 68 18 ῬΡΥΓΟΌΔΟΪΥ ὑμαΐ ΒΟ} 18 ἑουῃα Θχ Εἰ Οἱ θα, τι [ἢ ἃ ΘΟΙαργο- 
ἩΘΏΒΙΥΘΏΘΘΒ 80 1688 Ὀοδυῦ ἴα], ἰὼ ὑπ6 ΕἸ Ρ18016 [ο ΤιῦαΒ (11. 12). Α1]} 
Ὑιίαθ ΤΥ Ὀ6 8814 ἴο Ὀ6 ὑπΠ6 ΓΘ σοΙΡΓ  Βοη θα ὉΠ6ΘΓ ὕμγθα ἔοσΙῺΒ : 
Δυὺν ἰὸ ομέβ δεῖ ἐρ οπεβ ποισλδοιν, ἰο Οαοἄ; ἴῃ οἴ σψοόγάβ, 
(σωφροσύνη, δικαιοσύνη, εὐσέβεια,) Τεγπιρεγαηοοῦ, ᾿ἰρλίδοιιδηόδε, (οαἶέ- 

688. Ἰδθ6 ὕνγχο Β808168 ΤΑΥ͂ ὑπο γοοσο Ὀ6 διτδηροᾶ ἴῃ οοῃύγαϑ 83 

[Ο]]1ον8 :- 

ΡῬ γέμοο 07 Ονοοῖ Ῥλιϊοδορἦψ. Ῥίγέμοϑ 077 Οοϑροϊ. 

ΙἸΝΤΕΙ ΞΟΤΌΑΙΙΤΥ. 
ΟΟΡΙΙΝΈΒΒ. 

Βο ἐποομίσζοὶ. (» Εἰ ὐθουΒΏΘΕ8. ΄ 

561-οοπίτοὶ. ἘΠΡ  θουβειθεβ. 

ΒΥΔΥΘΣΥ. 

Τὸ 1ἴ6. ὕὯο ἀουδὺ ἔσθ ὑμαὺ {μ6 ἘΧΟΘ]θησοα τ] ἢ δῦ. Τὰ 
αἀσθπομιϊημαίοα ΤοροῦδπμοΘ δὰ Εἰρῃ θουβηθαβ ἀἰθδεσθα 88 ἰδγροὶν, 

Ῥοΐῃ ἴῃ ὑδο}" βδῃοίοηβ δηα σοιρτθῃθηϑίοη, ἔγοια ὑμ6 γιγίαθθ οὗ 

{16 Βδ26 8116 ἴῃ 86 τηουνἢϑ οὗ ὑμ6 ῬΒΣΟΒΟΡΒΘΙΒ, ἃ8 86 ΤΩΟΓΑ ΠΥ 

οὗ 86 ϑοσηοῃ οἡ ὑῃ6 Μουῃὶ αἰ ΓΒ ἔΓΟΤῚ ΔΗΥ͂ ΟΥΒΘΙ ΤΟΥ ΠΥ ΚΠΟΤῺ 

ἰο Ηἱϑίοτιγ, γοὺ ὑπ ψιγίαθδ 80 Ὠδηηθᾶ σοῦ ὑῃ6 β8πι6 ἴῃ Κἰηᾶ, δπά 

ὑπογοίοσο ὑμθ ρᾶ178}16 1] Ὀθύνθθη ὑμ6 ὕνγο 868168 ΙΔῪ 6 8614 ἴο Βο]ά 

οοά ὕρ ἴο ἃ οογδὶη ροϊηὗ τορδγαϊηρ' [Π686 ὕνο ἘΣΧΟΘΙ]ΘΠΟΘΒ,. 

4 ΡΙοἴγ᾽ οὐ ὁσιότης 1Β ἴῃ [μ9 Ρ]αἰοπίο νἱθν ἃ Ὀσαποὶ οὗ δικαιοσύνη, 
αοτρ. 607 Β. : οὗ Ῥτοίαρ. 881. Δ. Κβ.0 ἱπ ΕπίγΡτο 14 Ο., ὁσιότης 18 ἀοῆποα 
88 ἐπιστή μη αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς. 
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ΕᾺΣΓΒΘΡ ΘΟ ΡΥ 80Π, ΠΟΥΤΘΥΘΣ, Του θ 818 ὕνσο αἰ σΘΥρΘΏ 668 οὗ ἃ ρΥΑΥΘΓ 
κιπά, πο Ομ τβείδη “ Ριοῖγ οὐ “ΘΟἀ]Ππθ85, ἴῃ 18 ἘῚ}16 ἔογια οὗ 

ἘΔ, Ηορθ, δπᾶ Τόν (1 Οογκ. ΧΙΠ. 18), ὕδκοβ [86 ροβιθοῃ οὗ 

ὕο ατγθκ “ Τηἰ6]] θοῦ! 1γ,᾽ 116 ἔον ὑμ6 “ Βγάνοιυ ᾿ οὗ ῬΒΣ]ΟΒΟΡΕΥ 

ὯΟ ΗΪδ06 18 Τουπα 1ῃ 086 ἔτοηῦ τὰκ οὗ 86 Νοιν Τ᾽ ϑίατηθπῦ γ]τι 65." 

Τη ἴδ86 στδάμδὶ ϑνοϊυύίοη οὗ Οτθοὶς ἰβίοσυ, ἃ ἀἰβύάηοῦ ῥσορτοϑ- 
ΒΊΟΠ ΤΔΥ Ὀ6 αἰδοογηθα ἴῃ ὑ86 ἀονθὶοριηθηῦ, βισοοββίνου, οἵ ὑ86 ὕβσθθ 

Αοῦνο γι γύιθ8 ᾿ηὔο ὈΓΟΙΆΪΏΘΠΟΘ 1ῃ ὑμ6 ΘΟΙΒΟΙΟΌΒΏ68Β οὗ ὕῃ 6 ατθοκ 

4 ΤῊΘ ΔΌΒΘΠΟΘ Οὗ ΔΠΥ ῬΓΟΤΩΪ θη ΒΟΠΟῸΣ (0 ψμαῦ τὺ Ὀ6 οΔ]16ἃ [86 
ΨΑΙΟΣΟῚΒ ἔθμάθ ΠΟΥ, 15 ἃ ἔθαύασθ οὗ ἄθορ ᾿τηροχύ πῃ [86 ΟἸσιϑῦδη 8ο810, δῃμὰ 8 
ΤΟΙΏΔΙΪς 18 ἐμογοΐοσθ ἀὰθ σοραχαϊηρ' [ἢ 6 ΟΥΤΟΣΥ Οὗ [086 ψυιῦθυβ, 0 [Π1η]ς ἘΔ 18 

Δ ΌΒΘΠΟΘ ἃ ἀοίθοῦ απ σψου]ὰ σοί ὰ8 ὅο 9 ἘζΟσδ ἢ ΤῸΣ ΒΌΡΘΙΙΟΙ ᾿πβίσπιοϊοι 1 

ΒΌΘὮ τηϑύίοιβ. Τύ 18 ταδηΐοθὲ ἐπα ἐμ6 ἘΠ ΐο8 οὗ [89 Θ΄ΟΒΡ6Ι, 8 ἐδαρμῦ ἴῃ [86 
ϑοσγθοι οα 89 Μουπύ δια ϑχθιηρ]1Εἔᾳοα ἴπ {86 16 οὗ Ομ σιβί, νον (89 

ἀοίμτοποταθηΐ οὗ τυ μαῦ ἔμο Ἡαΐμθῃ οα]16ὰ ᾿Ανδρία οΥ “ΒγδνθσΥ, ἔτόσα 108 ἔΟΥΤΊ ΟΣ 
ΒΊρὮ Ρ]δὸθ διιοπρ' ἐμ ΕἸΧΟΘΙ]ΘΏΟΘΒ, δπα ὑμδύ 8 Βο]θτηῃ οοπάἀθιηηδίίου δᾶ ἕο ὉΘ 
Ῥαβδϑᾶ οἡ ἐμαὺ βρίτῖῦ οὗ δρρυβββίοπι ἔοττηΐπρ [89 τηδίπ οἱθπιθαὺ οὗ ᾿Ανδρία, 
ΜΈΣΟΙ 1 γγὰβ {89 ἈϊΒίοσοαὶ ομαγϑοίοσβύϊο οὗ Ἀϑαθηΐβση, ὕο Ομ συ βῃ, Ὀὰὺ τ ΒΘ ἢ, 
[88 ΟΒΟΥΙΒΗΘά, δα ὈΟΤΤΘ, ποὺ (9 ἔγυμβ (μαὖ ΤηΔ}κ0 ῸὉΓ ρϑᾶοθ, παῤ 86 ὈΠΘΣ 

ἔτυϊίβ οὗ ΒΑΡΔΟΙΤΥ πα Ῥυάθ. Α1] βῃο}! ῥχοάποίβ οὗ [(Ἐ0 8Β61Η8}, αἱ ὑπουρῃ 10 

ταῖρῦ Ββοταθίζγηθθ Ὅ6, ΠΟΌΪΥ 8618Η8}8} ἔγγρβ, Ἔ.Θ ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ ἕο δ ρχοπουποθϑᾶ ἰῃ- 

Βοσθηῖν ροοᾶ, Ὀαὺ “γογθ Βα ]θοὐθα ὕο Θοτ ΠΟ ῚΒ ΏΙΟᾺ ΒΗ Ο.] ἃ βθοῦγο ὑμαῦ (ΘΓ 

ουἱθναΐξοη Βα ϑοσυθα ροοά δηᾶ ποῦ 6011. Ηϑποο [89 Ψισίαθ οὗ “Βγανοσυ " ψὰβ 
1 δ 1πὶ [8.6 βᾶτηθ ροϑβιἐϊοι ψΙ δῦ 8.6 081164 8 πδίυσαὶ Ὑιγίαθ5 οὗ ΕὙΪΘΠἀβἢΪΡ 

διὰ Ῥαὐτϊοίλβση, ἑοσσασα ψ Ώ]1ΟΉ, ΔΙ ΒΟῸΡῊ [6.0 816 ταδτν ρχθοοϑρίβ ἑθπαϊηρ; ἰο 

ὑμαῖν τὶρδύ τορυϊαίίοη, {ΟΣ Θ 81 Θ πὸ αἰτσϑοῦ ἱπου]οδ 0.8 1ῃ [89 Ν νν Τοβίδιηθηί, 

88 1 (ΔΘῪ ὙΘΙΘ 1 ἐμ ΙΉΒΘΙΥΘΒ ΠΘΟΘΒΒΑΙΊΥ ΒΌΒοσυθηῦ ἰο ροοᾶ, Τη {18 ροϊπὲ 
οὗ νἱοὺν 10 18 8 βιριϊδοδηύ οἰτουτηδίδποθ, ἐμαΐ, ψ Ὦ116 {89 ΟΌΒΡΟΙ, Ὀοΐῃ Ὅν 
ΘΧΔΙΏΡ]9 δπα Ῥγϑοθρῦ, ρῖνϑβ ἃ ἈΙρ γα]ὰθ ἰο 811] ἔχ] Τα Ή]ν απ} 1198 ἑοπαΐτιρ 

ἴο Ῥθ806, [86 πδῖηθ οὗ [86 ναυπίοθα Ὀαὺ ᾳαθρβίϊομδὉ]θ Ἀθαίηθη ΘΧΟΘΊ]θηο6 8}- 
ῬΘΌΙΒ ΠΟΥΏΘΣΘ ἴῃ {89 Ἰαησαδρθ οὗ {π9 ασθθκ Νονν Τβίατηθηί, (ἀνδρέζεσθε 
(“ φυΐϊὶ ̓γοῦτβοινββ 11|κ0 τὴθπ) ἴῃ 1 Οὐσ. ΧΥ͂Ι. 18 18 ΒΟΒΙΌΘΙΥ 8 ϑχοθρίϊοῃ, 
Ῥοΐπρ; ἃ ααποίαὐίϊοι ἔγοσα {μ6 ΟἹὰ ᾿Τδβίδσαηθεί, ἀπᾶὰ οοπαϊοπθᾷ Ὁγ ἐμ 6 δοοοτη- 
᾿Ρδηγΐηρ Θχοσία ]008 ὙΓΒ1ΟΝ πταρὶν ἐπαῦ {Π|0 ἀρργθββῖνθ βρῖσξ ὑγὰβ ἐβίζθῃ δύσαυ, 
πιὰ ΟΠ]Υ (86 ὑπομονή τοτηδϊποᾶ.) ΜΌσθονοσ, 80 Ἰοπρ' δβ ᾿Ανδρέα ἴπ ἐμ 
ἈΘΑΙΆ ΘΗ. ΒΘΏΒΘ τοιηδὶ 64 1ῃ. [86 ἔγοπῦ σὰπκ οὗ ἐμ9 Ὑίγίιοβ, Ὑ)οαδπ τγὰδ ἤθοθϑ- 
ΒΑΙΊΥ ΟἰΒΟΣ ΘΕ ΤΘΙΥ Ἱρτιοσθᾶ, ΟΣ, οτι ἔῃ 9 οὔμοσ μαπᾷ, ἰθτηρίθα οσ ἑἰοχξυτοᾶ πο 
ἴλ180 ἀθυθιορυιθηΐθ οὗ Ὦθ᾽ ὁμασδοίοσ ; Ὀαῦ τ ΏΘΗ ἃ ταοχθ [πδὺ ἀπ τῖβθ, 88 τ:78]] 
88 Ὀοποβοθηΐ, βίβπαατα οὗ Ἠυτηδη ΕἸΣΟΘ]]ΊΘΠΟΘΒ. τγὰΒ Ῥχοοϊαϊτηθᾶ, ὁπ6 4]} οὗ 
ἈυΤΩΘΗΣΥ ΟΘαϑθα ὑο Ὀ6 ἀθθαστθα ἔγοπι {πθ δἰξαϊητηθεΐ οὗ ἔμ ψιχέυαθ οὐ ἐμ8 
ἘδΔ06.--- Τὴ {818 τοβρθοῦ ἃ ἢπθ β6 180 οὗ }αδὺ ΤΟ] Δ. ΟΏΒ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ 8 τορίοσι οὗ 
Ββουσεῦ ψΘΓΘ 1ὖ ταῖρι οὐμου σῖ8Β9 ποὺ ἤᾶνθ Ὀ66π οχρθοΐθα: 1π ἐῃθ Οοηξαοίδπ 
80810 οὗἉ {19 ΕἸΧΟΘΙΘΏΟΘΒ, “ ΒΙΔΥΘΣΥ͂ ᾿ Ἠ848 ποῦ {86 Ῥοβί(ίοιι οὗ 6 Οδγάϊη4] Ψισέυο, 
Ὀυΐ 1Β ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ͂ Αβϑιρτιθᾶ 88 ἃ γϑϑ88ὶ ὕο ὁπ0 οὗ {μ9 Οδχάϊ:8] ψιία99---ΕἸρὐ- 
ΘΟΌΒΕΘΒΒΘ. 

28 
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Ναίϊοθ. [πῃ ὑμ6 ἔγϑὺ οὐ Ηργοὶς ρογοά ὑπ ἀρετή οὐ γ γίαο, ψ ΒΊΟΝ 
σΟΙΏΡΥΘ θη β δηα ΟΓΟΎΤΏΒ 811 ὀχ  ]6ηο6, 18 παύιγϑ! ν ὑμαὺ οὗ ΒΓΑΥΘΓΥ 

ΟΓ ἀνδρία, Ὁπάᾶον 105 ΕἾΡΙο πδῃ10 οὗ ἡνορέη, Ὀοΐπρ ὑ86 τδγϊ8] αὐδ| 1 

οὗ ἃ Ἰηϑη οὗ γψᾶσ. [Ι͂π 86 Βοοοῃᾶ οὐ μερὶ δ]αύϊνο ροτοά, Ὑ ΒΟ 18 

ῬΆΓ4116] τι [86 Γγτῖο ροτοά οὗ [ἀτογαύαζο, ὑμ6 ἀρετή ἴῃ {Π6 Δϑοοησδηῦ 

18 ὑμαὺ οὗ Φιυβίϊοθ ΟΥ δικαιοσύνη ; ἤθποο {86 Βοιυϊπηοηῦ οὗ ῬΒΟΟΥ] 68 
({τ. 14, δομβοθά ὃὉν ΤΠοορηΐθ 147), ἐν δὲ δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶσ᾽ 

ἀρετή ᾽στιν. ἴῃ [86 ὑπ τά, ΟΥ ψῃδῦ ΤΩΔΥῪ ὉΘ (4116 89 ῬΒΠ]ΟΒορΪς 

Ῥοσϊο, ΠΟΆΡΙΥ ῬΑΓΆ]161 πὶ ὑπ6 Αὐδὶς ροτϊοα οὗ [ἀῤογαΐαγο, (86 Ὑ Ια 6 

ὙΒΟΝ μη ΥἹ868, 80 0 ΒρΡΟΔΚ, ἰο [86 Σοὶ οὗ ὕ86 ΟὙΘοκ ταϊμά 
ὍΠΟαΘΡ [86 1ηἥποηοο οὗ ϑοογαίίς ὑβουρθῦ, 18 Βᾶὺ οἱ [Γη 6] ΘοίΔ 1 ν 

ΟΥ φρόνησις, αἱ ΜΏΙΟΙ ρΡοϊηὺ ΘΟ ΘΟΚ ὑμουρηῦ ΤΔΔῪ Ὧθ 8614 ἴο Πᾶνθ 

ΤΟΔΟΙΘα 108 ΟὈ]ΤΩΪ Δ ΊΟΗ. Ἴ 
Αἰηοὴρ ὑ8μ6 τηοδὺ ἰπηὐογοδύϊηρ ἔδοῖθ σοππθοίθα ττῦ ὑμ6 ὨἸΒίοΥΥ 

οὗ {86 δποϊθηὺ 8.816 οἵ Ὑ᾽γίαθβ, 15. (6 οἰτουμηθύδησθ ὑδαῦ σοὶ οὗ 

[86 ΠΟΌΪΘΓ ταϊηἀ8 οὗ Απθαυν αὐξαϊποα ἰο ἢΠ6 σομν]οῦοι ὑπαῦ ΒΟ 
οὗ ὑμοβϑὸ Ὑ᾽γίθ8 ὑγοῦθ δαἀδρίθα οὐἱν ἴον 86 Ῥγϑϑϑηῦ ΠΠἴ6, δα σψου]Ἱὰ 

ποὺ ὈοΙοηρ ὅο Βυτηδ Υ̓ ἴῃ δηοῦμον σουἹα.Ἐ Τη ὕη6 ῬΒοαγυβ 247 Ὦ,, 

ῬΙαῦο 1868 ἰδησαδρα [Ο 1ΤΏΡΙΥ, ὑὉμΒᾶῦ [Π6 Θχϑγοῖβο οὗ ὕμθ ἀἸ8Ο 1 1 ΠΔΣΥ͂ 

γιρίποβ, Β80}} 88 σωφροσύνη δπα ἀνδρία, σου] Ὀ6 ον ὈΘὨϊ]πα τὰ 
86 ῬΟΟῪ οὐον ψ ΒΙΟΒ ὑΠ6Υ δα ὈΟΓΠΘ το]θ, ἀπ ὑμαὺ ΟὨΪΥ ὑμ6 θεωρία 

ΟΥ οοηπἰοιηρϊαίζοη οὗ β06}} γ᾽ σίιθϑ του] τοιηαῖη. ἕο Ασϊβϑύοιθ ΑΥΘΙΒ 

(ΕΒ. Νίο. Χ. 8, 7) βι μα αν τορδγαϊηρ ὕπο ροᾶβ, ὑμαὺ 10 18. ποῦ 
ῬΟΒΒΙ0]6 ἴο ΒΌΡΡοΒΘ ὑμδὲ [89 ροᾶβ οχογοῖβο γ γί68 11|κ6 Το ΡΘΓΆΠΟΘ 

ΟΓ ΒΓΆΨΘΙΥ, δπα ὑμαὺ ὑμογοΐοσο ὑπ Ὁ ρϑυθουοη ΘΟ βἰδύβ ἴῃ θεωρία, 
ποῦ ἴῃ πρᾶξις. 

"' Οὐμρασθ {πὸ δῃδίοροι ἱπ δέ, Ῥδὰ], 1 Οογ. ΧΙΠΠ. 8. Οἐ ῬΙαῖο Οοην. 

204 Α., θεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ: ἔστι γὰρ σοῴφος. 
Τ ΤῊΪΒ ποίϊοῃ Β1:48 σϑιηδυῖκα Ὁ] 0 Θχρυθϑβίοι ἴἢ [ἢ ἔγαρτηθηΐ (12) οὗ 

Οἵοοσοβ Ηοσίομηβιυβ, σι θσθ (86 οἱοαιοπΐ Ἐοταδη πιδῖνοὶυ τορτγοίβ ἐμδὺ ἰπ 
δυο ίμοΣ 116 ποῦ ΟἹ]ἹΥῪ ὑπὸ ισίσθβ σου] ὍΘ πὸ Ιοηρος ποοάρὰ, θαΐ ἐμδΐ, 88 
ἴβοσθ σου Ὀ6 πο ἱπ᾿αδβίϊοθ, ἔμοσθ σψου]ὰ ἐβογϑῆοσθ 00 πὸ Ἐόσυτη, απ τὸ 
οΡροσίυμι ἐν οὗἨ ἔογθῃβὶο 6] Οα 6}09.---ΟὈτρατο [δ οὐ οἴβτα οὗ Αυρυβίϊηο (6 

Τείη. ΧΙ. 12) οὶ {18 ΟἹοοσοηίαπ ἔγαρταθπί, ἀπ οα 89 φυρδίϊομβ ὙΒῖ οὶ ἰΐ 
Βυρ ΒΒ ; 8180 [89 Βἰδίοτηθηύ οὗ ΒυΐοΣ (Απ8], 1. οἱ, δ), “ Τὸ ἰ8 ἱπάθϑᾶ ἔσγυθ, 
18αὺ [670 οδῇ ὍΘ ΠΟ βΒΩΟΡ6 [Ὁ Ῥδίϊθῃοθ ΏΘΣΥΘ ΒΟΙΤΟῪ 88}81] ΌΘ ΠΟ Ιῇ070: Ὀαΐ 
ἔμοσθ τῇδ Ὀ6 ποοᾶ οὗ ἃ ὕθιῃρον οἱ τηϊπὰ ψὩΟΝ 88.811} ἤδνθ Ῥθθη ἔοστωθὰ ὉΥ 
Ῥαϊθηοορ.᾽ 
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ΝΟΤΑΗ͂, 1. 
(ΡΑΘΞΕ 40.) 

ΟΝ ΤῊΝ ὉΟΟΜΑ ΟΕ ΜΕΤΕΜΡΒΥΟΘΗΟΞΒΙΚΝ. 

ΤΥ 15. ποῦ 06 Ῥύυγροβο οὗ {115 Νοῖβ ἴο δρᾶ οα {86 πιά 868 οἵ 

ΒρΡΘου δύο ἃ8 ἴο {Π6 οΥἿΘΊη δπα τυ αἀϊποῦβ Ρῃ 8868 οἱ {815 τη 0 ἢ 
αἰδυϑοεα Ῥόορτηα, Ὀυὺ ΒιρΙν ἤο ῥγοβοηῦ ὑπ ομιϑῖ ἔραίισοθ οἵ 108 

ΒΊΒΙΟΥΥ 88 ἀθυθὶορϑα ἴῃ οοππροίίΐοῃ τ ἢ ατθοκ Τπουρῦ. 

ΤΏ ροβιύίοη 816} 1 ΟΟΟΌΡΙ68 1π 86 Ῥ]αύοπϊο ΡΕΠ]ΟΒΟΡὮΓ 18 δὴ ἴη- 

Βογϊθδηοος ἴσοι ΡΥ ΠαρΌΓα8. ΕΎοΙὰ δῦ ΒΟΌΓΟΘ ὑπ0 Ἰαύϊον ἀογϊνϑα [ὖ 18 

5011] ἃ τηγϑβύθυυ, 108 οὐἹρίῃ Ὀοΐπρ; Ἰοϑὺ 1 ὑ86 Ιηϊϑῦβ Βα ου ἀϊπρ [86 Ὀἰτύμ 

οὗ νυιδῦ 18 Κποντῃ 8ἃ8 ὑ86 ΟΥΡΗΪΟ Ὁ)1801Ρ1|1π6. ὙΥΒοΙΒοΡ ὑ}}18 ῬθΟΌ ΔΓ 

ἸηΗσοηοθ, ΏΙΟῊ τγα8 ὑΠ6 ὈΓΘΟΌΓΒΟΥ οἱ ΡΥ ΠΔΡΌΓΘΔΙΙΒ͵η, ΟΔ 6 ἴτοτη ἃ 

ΤΟΓΟΙΡ ΒΟΌΓΟΘ, ΟΥ ὙὙΒΘΌΠΟΙ, 88 ΤΩΘΗΥ͂ ΒΌΡΡΟΒο, 10 τγᾶϑ ὑμ6 ἔγαϊύ οὗ δῃ 

ο]Ϊα Ῥοϊδβσίδιι Ναίαγθ- ΟΥΒἢΪΡ Τουϊνθα δου ἃ ραγῦϊαὶ οὐϑουγαύοη 

ὉΠῸΘΡ ἰμ0 Ηδ]]6η1ο ΑἸΥΒΤΟΡΟΙ ΟΥΡϑτη, ἃΓ6 απθϑίϊοηβ ὑμαῦ ΙΩΔΥ 

δατηϊῦ οἱ τοῦ αἰβουββίοη, δπα 1π τορασὰ ἴο ψ 161}. ὑΠ6Γ6 δῖα ποῦ 

τηδύοτιδ 15. ἴο 68 016 ΟΠ6 ἴο Θοσὴθ ἴο 8 β8:6 ΘΟΠΟ] ᾳ8Ί0Η. 

Ομδ ὑδίην, ΒΟΥΘΥΟΣ, 15. [Ο]ΟΓΔΌΪΥ οβῦδὈ]18ῃ6α, ὑΠαὖὺ ἴῃ {π6 ΠΙδά 

8 Οαγββοὺ ὑμθ6 ΟΥΡμϊο 1πῆμπθηοθ 18 ΠΟ ΠΘΓΘ ΤΘΟΟ 880 16, δηᾶ 

Ὁπογοίοσο ὑΠ 6 Γ6 18 δὸ πα} 108 16 8180 η Ἐ ἴο ΟΥ ἔσθ οὗ ὑΠ6 ἀορτηᾶ 

οὗ Μούοιη ρβυομοβὶβ ἰπ ὑμοΒθ οἱαθϑῦ πιοπυχηθηΐβ οὗ ατθοκ Γ1τογαύαγθ. 

ΤῊΘ βοὺ] οὗ ὑπ6 Ηοϊῃουῖς ΒοΙῸ, Θὰ ΟΠ06 “ ΠΑΡ Π655 85 οογογοᾶ 

ἢ18 ΟΥ̓68,᾽ Ῥδ5808 δέος ᾿πὐύθυτηθηῦ ᾿ἰηῦο ὑ8θ 8115 οὗ Ηδᾶθβ, ὕμοσθ ἴο 

ἄν 6}} ἴῃ ὁ6 Ὁποπαϊηρ ἃπα ΟΠ ΔΏρΡΈ]688 βίαῖθ. ΤΉΘΓΘ 18 πὸ ὑχδοθ οὗ 

" ΠῚ.0 ἄγϑδιηβ οἵ ῬΟΣΡΌΥΣΥ δρουῦ [6 τηγϑίϊο τηϑδαΐηρ οὗ [Δ9 “ἀνθ οὗ 

[π0 ΝΎ ΤΩΡΙΒ Ὑἱὰ 108 ἀο.}10 οηΐγαπρο᾽ (Οἀ. ΧΠΤ, 108), τηϑὺ ὍΘ βοΐ δβὶ49 88 
8]]Θροτῖοδὶ ΤΟΟΙΒΉΤΙΘΒΕ.---Τ 9 ὑγαπβέοσταδίουβ οὐ Ῥσχούθιβ, δῃὰ [μ9 ϑπομδηύ- 
χαθαΐβ οὗ Οἴτοθ, δῖ ϑυϊάθῃοθ ἴο ΒΏΟΥ ΠΟῪ ΘΑ ΒῚῪ Μοίοιη ρβυοῃοβὶβ σουἹα 
ἴδ |κο τοοὐῦ θα Ῥχουχυϊραίοα ; Ὀυΐ, ΔΒ {86 ἤδΥθ ΠΟ Γϑίθσθποθ ὕο [86 βίδίϑ οὗ 

ἐμ αδαά, [θ80 Ἰοβϑπᾶβ τὸ ποὺ ο 6 Σϑ] 104 ΟἹ ἴο ῬΙΟΥ͂Θ 18 ῬΤΘΒΘΙΟΘ 1 (89 
Ἡοοσιοσῖο ὑτη6.---8Ξ0, ἴῃ [80 Βιδῃγχηϊηΐοαὶ ᾿ἰὐοσαΐυτο, [86  οάα85, ΒΟ δγὸ 189 

οἰάοϑῦ ροτγίλοσιβ οὗ 1, οοπίδίπ πὸ ἔσδοθ οὗ ΜούθΙα ΡΒ ΟΒΟΒ18. 



2396 ΝΟΤΕΗ͂. 

ΒΩΥ͂ ἢΟρ6 οὗ τϑ. δϑοθῃαϊησ," Β0 ἢ) 85 Ῥυ δροσθδηΐβτη ὑδυρσηὺ δύο 

868 ὕο δοποοῖνθ: ἴΠ6 Ηοιϊηοτῖο βίαίθ οὗ [μ6 ἀθδὰ 18 1 ὑμ6 ΝΙρδῦ 
οὗ Οαἰα]] 8, “ΝΟΣ εβϑὺ ροσρούυδ πα ἀογτηϊθπάδ. 

10 18 ἰονγαγαὰβ Π6 οἷοβθ0 οὗ [86 Τυυτῖο ρουοά ὑπδὺ ψὸ Ῥορὶη ἴο 
Βηὰ 86 ἄγϑὺ ἀἰδυλποῦ 1 ποδιηθηΐβ οὗ ὑμ6 Ὀ6]16Γ πῃ Μοίθιη ρΒυ ΟΠΟΒΙΒ, 

8η6α [Π686 ᾿πνδγδΌ]ν οομηδοῦ ὑμποιηβοῖγοα τ} [6 ῬΟΥΒΟΠΔΙ Ὠ ΒΌΟΥΥ 

ΟΥ [86 ὑοδομίηρ οὗ Ῥγύδαροταθ. ΑἸΌΒουρ ἢ τ πᾶν πούμιπρ Ῥογομᾶ 

8 ἴσον ΤΏΔΣΧΊΓῚΒ ὑῃδῦὺ οδὴ Ὧθ βαα ἴο ἢδλγο οιηδηδίθα αἰγθοῦν ἔγοτα ὑμ18 

ΣΉ Κοῦ, ὑμοτα ἃσθ ΠΙἸΥΘΓΑΥΎ ΓΟΙΠΔ1ΠΒ 5.1} οχίδηῦ το ὈΘΆΓ ἃ ὙΘΙῪ 

ἢ δαυαυν δθα οοηίδίη Τοίθγθηοοβ ὕο 818 ραγὺ οὗ 818 ὑθδοβίηρ, 

ΤῊ οἸἀοϑῦ οὗ ὑμ686 18 [80 ᾿τηροτίαπῦ ἔγαστηθηῦ (ΒΚ, ἔγ. 6) ὉΥ Ὠ18 
ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΣΤΥ ΧΟΠΟΡἬΔΏ6Β, τὸ βου Βῃ6α δοουὺ Β.Ο.. 5ὅ40---500, ἴῃ 

Ὑ{101} ἢ6 ἀοβοσῖθε8 ῬυΠΔΡΌΓΑΒ 88 ἱη θυ θα ηρ ῸΓ 8 86 ]Ρ ὙΏ1ΟῈ 6 
ΒΔΡΡοῃΘθα ἴο ρ8488 ΏΘη 1ὕ 8 ὉΠῸΘΡ ὑΠ6 ἰαϑἢ, Ὀθοδιδο ἢθ 8814 ἢθ6 

τοοορηβοά 1η 185 ψΕΐηΘ [Π6 γοΐοθ οὗ ἃ ἀοραγίθα ἔνθα. 50 ῬΊΠάΔΓ, 

ὨΪΤΩ861 4 Ῥυυβαρογοδῃὴ δρουῦ 86 βδῖηθ Ῥοιοά, 1ηΐογχοανοβ [ἢ6 

πούϊοῃ οὗ ἃ ἰχτ]δα οἵ ογ0168 ἰπ 86 1176 οὗἉ [86 7π8ὺ δηα ὈΓΔΥΘ :--- 

“ὝΒοΒο 88 "δα [89 θᾶ οὗ ὁπ σσθηοθ 
Τὸν ἐδγοο γοιραδ ἐπ οἰέδον «σον ὕο ΚΘΘΡ ρυχο ἔτοπι 411 Ὑ σου 
ΗΒ ὅοα], ὑμαὺῦ ταδη ὑσθδαβ  ονθ᾽᾿ Β ραὶα ἴο ἐμ ἕονψοσ οὗ ΟμΥΟἢ 8, 

ὝΝΒΘΓΘ ΘνΘσσοσο, σουμᾶ [890 18168 οὗ [86 Β]οβδβοά, 

ΤῊΘ Οὐθ8} ὈΓΘΘΖΘΒ Ὀχοαίμθ.᾽ (ΟἸγταρ. 11. 68; οὗ. ΤΉτΘη. ἔν. 4.) 

71ῃ [86 ποχὺ ροπογδίϊομῃ Ἐπωρθάοοϊοϑ, Β.Ο. 444., δϑβογίβ [86 ἀοοίσίῃθ 

οὐ ὕ{|6 βίσθηρίῃ οὗὨ Ὠ18 ΟὟ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏ6ΒΒ,} Δηα ΘΟη ἀΘΒΟΘ 48 ΟΠ ΒΟΙΏ6 

οὗ ὑΠ6 ὑγδηβι ]0η8 ὑμβτοῦ ἃ ΒΟ. Ὠ18 800] 88 ρϑββθᾶ :--- 
Ἂ ἢ ἢ 
Ηδὴ γάρ ποτ ἐγώ γενόμην κούρη τε κόρος τε, ΄ 

’ 9 3 ’ Α 9 « »ν ᾽ ’ ἐωνος ἐν ἀλε ἔλλοποφ ἔχθυς, Θαμινὸς τ᾿ οἰωνὸς τε, καὶ εἰν ἅλε ἐλλ, χθ 

5 ΤῊΘ Βρβθοίδὶ ὕδστω ἔοσ [818 γϑ- ἀϑοϑῃαϊτιρ 8 ἄνοδος. ΟἿ, ΟΔΙΠΣπιδοῦυμ, 
Ερίρτ. 14; Ὀίορ. 1δοτῦ. 171, 67, ἀπα ποίθ ὈνῪ Μϑπαρθ; αἷβο Οὔϑυζοσ, βγταθοὶ. 
ΤΥ. ν. 188. 

ἱ Οὐταρασο ατοῦθ᾽ Β οὔβογναίϊομβ οἱ {18 ἀπθοάοίθ, ἩΒΙΟΒ Δ .6 88 Γυδὲ 88 
ΠΟΥ͂ 816 ᾿πὐοχοβίϊηρ (ΙΥ͂. Ρ. δ80). 

Φ ΤῺΘ ΒΙΤΩΙ]ΑΓ βίοσ 68 τϑρδσαϊηρ ἔμο τουπᾶ οὗ 1768 ὉΥ͂ ῬΥΈΒΑΘΟΙΑΒ 8.0 τη). 8}} 

Καονσι, Ὀὰΐ (ΠΟΥ ἀο ποῦ τϑϑῦ Οἢ) 80 ΘδυῪ ἰδβίϊμηοηγ. ΤᾺΘ ομίοῦ ζοοὶ οἱαδδίος, 
τορϑγαϊπρ' ὑπ θπὶ Δ.Θ Θηυτηθχαίθα ὈῪ ΟΥΘ]]}, Ηογ. Οἁ. 1. 28,10. 

8 Οὐτρᾶσθ ἴδ ᾿πἰοχοβίζηρ βίδύθσηθηΐ οὐ ΜΓοθσα ρΒυ ΟΠ ΟΒΙ5, ταοα 6116 ἀρρᾶ- 
ΤΟΠΟΪΥ οα ἐμ6 Ετηρθάοοϊθδῃ ρϑβθαρθ, ὈΥ αὙΘρΌτΥ οὗ Νασίδηζυτα (περὶ ψυχῆς, 
1, 86), ΒΘΥΘ 6 Βα γ8 οὗ [86 ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ ἴῃ Μοίθι ΒΟ ΒΟΒΙθ--- 

[ 

Ἴξίονος κύκλοισιν ἀλιτροτάτοιο φέροντες, 
ο- ’ ᾿ μὲ ᾿ Θῆρα, φυτον, βροτον, ὄρνιν, ὄφιν, κύνα, ἐχθύ ν ἐἔτευξαν. 
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“ΟΣ06 05 8 {π|901 ρυτοά ἴῃ 1186 88 ΒΟΥ͂ δῃᾶ 88 Π.δτηδοῖ, 
ΒυβῈ αν 1 Ὀθθῃ τυ 1.8 Βινά, δηἃ ΒΡΘθ 1985 ΕἸΒΏ ἴπὶ (86 84] 568. 

Τὴ 086 8810 ροϊοα 85 ὑμαὺ ἴῃ ΒΟ τὸ Βηα ἢ ἀορτηᾶ οἵ 

Μούθι ΡΒ ΟΠΟΒΙ8, ὑπο ΓΘ ΔΡΡΘΑΓ ἴο ϑρυϊηρ' ἋΡ δἰπιοδῦ δ᾽ πη] ΔΏΘΟΌΒΙΥ 

ΤΔΗΥ ΚΙΠαγρα ΡΠ ΘΠΟΙΉ6η8, ΤΔΚἰηρ᾽ ἃ ΠΟῪ ΘΡΟΟΘῺ 1 ὑπ 6 ἀονθὶορηαθηῦ 

οὗ Οτθοκ χτοϊθᾶ, Τὴ ῬΘΟΌΪΡ Ρμδθο οὗ ἐβουρηῦ ὕο σοῦ ὑμι686 
ῬἢΘΠΟΙΊΘΠ8 ὈΘΙΟΠΩ 18 ὉΠ Βα ΚΑΌΪΥ αἰβεϊποῦ ἔγοτη ὑΠ6 Ἠοιμθιῖο, δὰ 
ΤΩΔΙῈΒ ὑδ6 Υἱ80 οὗ ἃ τηγϑίϊο ἃμα ϊογαίϊς βριγὶῦ, δ]16η ἴσομη [86 

ΘΕ ΗΣΟΡΟ Δ ΟΥΡΗΪο ϑρὶτὶῦ οὗ ὑμ6 1Π|Δ4 δὰ Οαγβθου. ΤῈ ομϊεῖ οἵ 

ἴΠ686 ἃγθ {86 80-081164 Μγϑύοσίοα οὐ ΟΥίθ8, δῃα {π6 ΘΟγθιμομῖ68 οὗ 

Ῥυγϊδβοαίΐοῃ (καθαρμοί), ὈοΐᾺ οὗ νυ] ιΐοι ἃγὸ ὑμῖηρθ ἀππονῃ ἴο ΗΌΙΉΘΣ, 

δα ΔΡΡΘΑΓΡ ἴῃ οἷοβο οοπηθοϊΐοῃ ὑιϊὰ ὑμπᾶὺ Ῥδηὐῃοίϑυς ογοὶο οὗ 

ΤΟΙΠΡΊΟΙΒ τἰῦθβ, οὗ τ] 0 πὸ ἀοἰθΐ65 ΘΙΟΉγΒΙΒ δηα Ποιηθῦοσ ἃγὸ [86 

οοηΐχαὶ ἤρττοβ. ἢ ΤΙ {18 ῬΘΟΌΪΙΔΙ ΩΤΟῸΡ οὗ ΒΙΘΓΑ 16 τυ οΙΟΡΎ, 0.6 
στοαῦ ὑγρθ6-]οροηα βθϑὴϑ ο ρσϑυδὶὶ, Βυ τα Ο] ]δηρ ὑῃ6 τοίασῃ οὗ {Π6 

ΟΥ616 οὗ [8 γϑᾶσγ, δῃᾶ [Π6 Δηη08) τοϑύοσγαθοῃ ἴῃ βρτίηρ οὗἨ 1786 ὈΪοΟοΙὴ δηᾶ 

Ὀοδυ οὗ ὑπο σοῦ], ΤῈ6 τούτη οὗ ῬΓΟΒΟΓΡΙΠ6 δὐθ ΠΘΡ ΑΡΟΥΙΥ 

ἴῃ [6 ὉΠ6ΘΣ του], δᾶ ὑ86 σοϑίογαϊίοη οἵ ΠΙΟΉΥΒι18 αἴδοσ ἢ18 ἰδοθγᾶ- 

ὕου Ὁγ {86 Τιΐδηβ,Ὁ τ γο ΕΙπαγρα τηγϑῦϊο ΔΙ ΘΡΌΓΙ6Β ΓΟρΡγοβοα ϊησ 

ὙΠδὺ ΤῊΔΥ ὍΘ 6810 86 Μοίο ΡΒ ΟΠΟΒΙΒ οὗ Π6 γϑᾶσ.0 ΕἾ [ῃ6 

ΔΗΠῸΔΙ ζΘΠ6Β1Β Οὗ ΡῥΙαπΐβ 1Ὁ γὰβ Ὀὰυὺ ἃ 880 ὅο ὑγϑηβίθῦ Π}6 881ὴη6 

πούϊοη ο ὑ86 φϑῃθβ15 οὗ δηῃϊτη8}8, δπα ἔσομι ὑμδὺ οὗἨ δῃ11η4]8 ἰο {86 

φομθγρδύϊοηϑ οὗ ωθῃ : δπα Βθηο6 ὕδμ6 Ὀ6]16Γ ὑμαΐ, 88 ὕ6 νϑρϑίβ]6 πᾶ 

“ στοίο (1. ̓ . 838---84) τϑιρδσβ ὁ ἐμ: ΔΌΒΘΠ09 Οὗ ΔΩΥ ταθπίΐοη οὗ καθαρμοί 
ἴὰ ὕμο Ηοτηοσῖο ροθηβ. ὙΠῸ τορατὰ ἰο ἐμ6 Μέγβίοσίθδ, 1 18 ἃ βιρηϊδβοδυΐ 

οἰσουτηδβίδῃοθ ὑμ8ῦ ἴΠ6ΣΘ 18 πὸ ταϑι θη οὗ ἘΠ] ΘΙ ΒῚΒ ἴῃ {86 οαἰδίορσαθ οὗ [89 ΒΈΣΡΒ, 

ἃ ΟἸτουϊηδίδηιοθ ΜΨΈΪΟΒ ουρδύ ὑο Ὀ6 ἰακοι ᾿ηἴο δοοουηῦ 1ῃ ἐμ φαρβοη 88 ἰο {86 

8]1οσοα 1πίουρο δ οηΒ 1 ΒΟΠΟῸΣ οὗ (ΘΙ πδίϊνθ απ Ὀγ [86 ΑὐΒμΘῃ:8Δ8. 
Τ ΒΥ [818 οχ σγϑοσα ΠΑΣῪ Ἰοροπα ΒθοτλΒ ἴο μᾶγθ ὈΘΘῺ βρτιβθα [86 ἀ151}- 

ἰορταύοη οὗ [89 βονγῃ 866 ὉΠῸΟΣ {89 ῬΟΎΟΙΒ οὗ Ναΐυσο ἴπὶ [86 ῬΧΟΟΘΒΗ οὗ 
ϑοιτηϊηδίίου. Οὗ [818 Ἰομθῃᾷ ΗοτΘΓ, 8ἃ8 μᾶ8Β Ὀθθι Βαϊ, ποθ ποίμίηρ, 

ΠΟΙ͂ΟΣ ἋὯΟ ΔῺΥ οὗ ὕμΟ80 Ἰθροπαβ ἀδίθ ὉδὸκΚ ἴο ἐμ Ποσηθσῖο ὥτηθ, ΒΟ Βρϑαὶς 
οὗ τοπονδίϊομ ὈΥ ΒΟ ἢ. ῬχΧΟΟΘΒΒ6Β 88 ὈΟΠΠπρ' ΟΥ Ὀυχηΐηρ (βου, Θοσθορβοοι, 
οὗ. ΟἸδββ. Μυβ. 1Π]. Ρ. 421; ῬΆὮΠ1Π. Μύυβ. 11. 8δ2).---ἰτι (818 τορασὰ ἰξ 15 σψοσίν 

οὗ ποΐθ, 88 Βῃοσιηρ, (86 οΘοππρούοη Ὀούνθοῃ ὑπ 9 ΒΟΡΘ οὗ ἃ ἔαΐυγο 118 ἀαπὰ 1} 9 

τούσσπι οὗ (16 ΒοΆΒΟηΒ, ἐμαὺ μ9 ἔδνουσιίθ β )]θοίβ ἀθ]ηϑαίθα οὐ δῃοῖθαξ 
ΒΑΤΟΟΡΒΔΡΊ 81Θ ἰδίζκοιι ἔτοσῃ 89 Τ᾽ ΟΏΥΒΟΒ δα ΕΤΟΒ ΟΥ̓Ο6168 οὗ τυ δβοϊορῖοδὶ 
Ἰοτθ (Μύ 116. 5 Αποῖϑαύ Ασί, ὃ 206; οι σδ]οΣ 11. 860, 874). 8.0 [89 βἰ ρας 
ῬΟΡυ]ΑΥΥ οὗ [89 ψοσβΐρ οὗ 1518 ἀυτίηρ [86 ΘΑΣΙΥ Ομοβασβ 88 ταδῖη]ν ἀὰθ 
ἴο {86 Βρτμοιῦ οὗ Ὦορθ ΨΈΙΟΒ τὖ βῃμδάονοα ἔοσί ἢ σορασαϊμρ ἃ Ταΐατο 116, 
81 ἃ ψ Β1ΟᾺ 1ὖ ἀογῖνοα ἔγοτῃ δ πάτο Εἰσγρθδη 8]]Θ,ΌΣΥ οὗ ἐλ 6 τοαξοσδίοπ οὗ 
ἴλ6 ἀἰβιιοη ογϑᾶ Ομ σίβ. 

4 
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ΒΏΪΤΩΔΙ ΟΥΘΔΙ]ΟΏΒ Βοειηθα ἴο ὃὉθ {16 ο]4 τοῦ ΤΩΡ ὉΠΩΘΓ ἃ ΠΟῪ [ΌΓΤΩ, 80 

[Π6 ο]ἃ φσοῃογδίϊοῃβ οὗ ᾿6 ἢ ΓΘ ΟΥ̓ΟΥ ΓΟ- ΔΡρΘΑΣΙἢρ ὉΠΘΥ ΠΘῪ ὨδΙλ68. 
Μοίρα ρΒυ Ποβὶβ, ΒΟΎΤοΥοσ, Ῥγ88 ἔοι ὕο ΔΒΒΌΠ.6 ἃ ΙΔΟΤΟ βία] ηρ, 

δηά οὐϑῃ γον ηρ ἔοση. Τὴ Β00]8 οὗ ἃ ραϑῦ σϑηθγαίϊοῃ "τ γ6 6] νρᾶ 
σΔΡΔΌ]6, ποῦ ΟὨ]Ὺ οὗ τοϊυτηΐπρ ᾿Ἰπΐο ὑμ86 Βυμηδη, Ὀαΐ 4180 οὗἩ Το ρρθαῦγ- 

Ἰηρ᾽ ἴῃ δηῖπι81 ἴοστηβ. ΤὨΘ οτἱρίη οὗ (18 δΔρρ᾽οδοη οὗ [6 ἀορτηᾶ 

10 18 γαίῃ ἴο δβχρθοῦ ἴο Ὀ6 8016 ἴο υηγανοὶ,  Ὀὰὺ Ἡδύθνο τᾶν ἢδΥ6 

Ὀθθῃ 118 οτγἱσίη, [Π0γ0 οδὴ Ὀ6 πὸ αυρϑύϊοη ὑμδὺ Ὁ ψὰβ ἰδυρῃῦ ὉΥ 

ΤΏΔΩΥ οὗ {86 Ρ]}]ΟΒΟΡΏΘΙΒ (οἵ. 81 Ἐς, ποῖθ), δῃά 1ἴΘΓΑΠΥ δοοορίθα ὮΥ 

[80 ΘΟΙΙΙΊΟῺ 1888 Οὗ Πιθη. 

ΤᾺΟ ἀορτηὰ οὗ Μοίοι θυ ομοβῖβ, ομος οΥἱρίηδίθα, 88 οδ] ου] δ θα 

ἴο τηθοῦ τι ΘΟΙΒΙ ἀΘΓΔΌ]Θ δοοδρύδηοθ [ῸΓ β6ύθγ8] ΤΘΆβΟη8. [}ἢ 86 
ἀδυ Κη 688 οὗ {86 δηοϊθηῦ ᾿η]ηα οὐ {μ6 βυδ]οοῦ οὗ ἃ ζυΐυγο δβίδίο, 10 

ΒΟΟΙΠΘα ἴἰο Βα βίυ ἰο βοῖὴβ οχίθηῦ ὕπθ παίασαὶ ἀοδῖσο οὗ οοηθ παρά 

οχὶβίθῃοθ, δα Βυρρ] 16, τλογθουθι---- δῦ Μ͵)ὰ8 ὕο 6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΤᾺΪΠα ἃ 

ατοαὺῦ ἀοίοδοῦ ἴῃ ΔῺΥ ὉΠΘΟΥΥ οὗ ημπλογίδ! ὐγ ----ἃ ΟΠ ΟΟΙγ40]6 δηά οὐθῃ 

ΡΓΟΘΔΌ]Θ ΤΩΔΟΒΙΠΘΙῪ ΟΥ ὈΟΟΙῪ ἀρραγαῖαβ ἴῃ οοηηθοίίοη Γι ὙΒΙΟΝ 
116 ταϊσηῦ 8.11] Ὀ6 σομβι ἀογθαά Ῥοββὶ 16. Τῦ δᾶ α]80 [86 δάναμζαρρ, 

ποῦ Ἰηἀθοα οὗ βοϊνίηρ, Ὀαΐ οὗ τοιμουίηρ ὕο 8 ΙΔΟΓΘ σοηνθηϊθηῦ ἀἰβύδηθθ 
ἴπ6 στοαὺ ργΟΌΪΘτη ὑμαῦὺ παυηὐοα 86 δῃηοϊθηῦ 85 τ70}} 88 ὑῃ8 στῃροάθγῃ 
ταὶ ἴον βο] υ10η---ἴμθ οτσὶη οὗ Εν} (Εν. ΕἾ. Ιηο. 103, τίς ῥίζα 

κακῶν;) δῃᾷ 10 Βυρροϑίοα [86 ὑπουρμῦ ὑπαὖ {86 ργοβθηῦ 118 ταϊρσηῦ Πᾶν 
ἃ τογοβρϑοῦςνο δῃὰ ρθη θηῦδὶ] ΡυγΡΟΒΘ, 88 Μ16}1 88 ἃ ργοβρϑοῦζνο δά 
ῬΓΟΡΔΙΪΟΠΔΙΥ μα. Τῦ 885, ὑβογοίοσζο, 8 σοῃηνθηϊθηῦ 1ηβυσαχηθηῦ ἴοσ ὑ86 

ῬΒΙΙΟΒΟΡΙΘΙ, 88 ἃ Ὀ] 31: }]6 δσρδῃδίζοη οὗ ργϑϑοηὺ ἀϊβογάθιβ, δῃά δὐ 

[86 Β81Π16 ὕ71η6 Βουυϑαὰ {86 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ {π6 τλογα δῦ, ἰπ ΘΗ ΡΠ ηρ Βΐτα 

ἴο βυιτουπα {16 ἰβϑι68 οὗ 116 τυ} ΤΘΙΤΌΥΒ ΙΏΟΓΘ ὈΑΙΡΑΌΪΟ ἰο ἐμ6 

ῬΟΡΌΪΑΡ ταϊπά ἢ 

“ ΤῊΘ βίσοἱ]θ ἰπ όσον (Π|. ΥἹ. 146) τορατάΐπρ [86 ρσοηθσαιϊομβ οὗὨ τὰθῃ 
88 Εἶπ (80 Ἰθᾶγθβ οὗ (διὸ ἔγϑϑβ, 18 ἃ ρορῦϊο ργθραγαίΐοῃ ἔῸ} (89 ἀορτοὴδ οὗ 
Μοίθταρβυομοϑίβ. ΟἿ, Εϊαγ. πο, ΕἾ. 19, κύκλος γὰρ αὑτὸς καρπέμους τε 
γἣς φυτοῖς Θνητῶν τε γενεᾷ κιτιλ. 

Τ ΤῸ Φ0]οσίηρ ἰδύοσί οὶ ΡΒ θμοσλθπδ 8.9 Ὑοσίαυ οὗ αἰδοιίίοι ἱπ (819 
Τοραχα : (86 ΔΠΪΤΩΔΙ ἐϑ ]ο ΐθτα οὗ Εἰργρί, δοοοσάϊῃρ ὅο συ βίοι ποῦ {Π6 βρίτὶξϑ 
οὗ ταθῃ, Ὀυὺ ἀο 68, γογθ βαρροδβοὰ ἴο ἰαῖκο Ἂρ ἐμοῖσ δροᾶὰθ ἰῃ δῃΐπιδὶ ἴΌΣΤΩΒ : 
[86 ῬΒΥΒίο]ορίοδὶ βρϑουϊαύζομβ οἵ Απαχίτηδπᾶου, στο, ὉῪ ἃ Κκὶπᾶ οὗ βοοομὰ 
βίρεύ οὗ ἃ οθ]θταίθα τηοάθσῃ ἐΒθοσΥυ, ἀθάποθά ἐπ Βυπιδὴ σ06 ἔγοπι Ηβἢ.68 (οἔ, 
Οὐυδνοσία, νο]. 11. Ρ. 628)"; αἷβο [μ9 Ζβορίο δῃίτμβ]- 8010, μὰ βυοι δΙ]οροσίθα 
88 ἰμαὺ οἵὗἩ Βπιομίάοβ οὗ Απιοσρτβ οα [6 βουσοοβ οὗἉ {89 ἀἰδοσϑιξ ομδγϑούοσβ οὗ 
ὝΟΙΛΘΩ. 

1 [πὰ δά αϊίομ ὑο [Π686 οομπδϑί ἀθχαίϊοηβ τὰν ὍΘ τηοηἐοποὰ ἐδ οἰγουπιβίθποθ 
ὑμαῦ Ἀχλοπρ' Βοπὶθ σϑοθ8, ΔΙ μου ρἪ οοχίαί ]ν ποῦ διηοπρ {86 ατθοῖκβ, (86 ἀορταδ 

[] 
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ῬΑΓΆ1161] ἴο δῃηα ϑβοιηθίύϊηρθ αἰ θα τὶ ὑ818 ἀορτηδ, ττὰ8 ὑμ6 

Κιμᾶγοα ῥυϊποῖρ]8 οὗ {86 Βοποναίϊοη ἢ οὗ ὑμ6 νουῦ]ᾶ, ὙΒΘΓΘΌΥ ἃ 

ΒΙΤΩΙΔΙ ὑΥΔΏΒ᾽ 10. γᾶ8 ὉΒΟΥ θα ἴο ὑμ6 Απίτιδ Μυπαϊὶ οὐ ὅου] οὗ ὑ86 

Τυΐνοβο, Β0 ἢ) 88 ὑμδῦ δϑοῦροα ἰῇ Μοίθιηρϑθυοῃοβὶβ ἴο {π6 ὅοα] οἵ 

ἴπ6 Ἰπάϊνάυ] Ναη. [πὶ Ἰαΐο {1π|68 ὑ818 Ῥδῃ οἰδύϊς Ῥυ πο ]6 16]] 

ἰηΐο [ῃ6 Βδηᾶβ οὗ (μ6 ϑ,ϊοϊοβ, ὈΥ όσα 1Ὁ ὈΘΟΔΙΩΘ 850 ἰδῦροὶν ἄσγθ- 

Ἰοραά, ἐμαὺ 1Ὁ οᾶτὴθ ἤο Ὅ6 ΘΟΠΒΙἀογθα ῬΘΟΌ ΠΔΕΪΥ ὑπ 6  ὈΓΟΡΟΕΥ ἴῃ 

ῬΒΠΟΒΟΡΩγ. ΑἈσοοογάϊησ ἴο ὕπο οι οβ ὕμοσο σοῦ οαογίαίη στθαῦ 

ΤΩ ἀ8η6 ΡοΓΙοαβ, δὖ ὑπ6 ομᾶ οὗ ψΒ 10} 811 ὑμίηρϑ ογο αἸββοϊνϑα ἴο 

ῬορΊη α46 ποῦο, Δπα 86 Ῥϑγβο δ] γ, ποὺ ΟὨΪΥ οὗ ΒΌΤαΔη 8ο]8, Ὀυὺ 

οὗ 086 ροάβ ὑμοιάβοὶνοβ, τα ο] θα αὐγὰ πὶ ὑμ6 ογ 1016 οὗ Ῥοηογδί!οη. 
ΤΏοΒ6 Ῥουϊοᾶβ ΟῚ ΒΌΡΡοβϑα ἴο δοπηθοὺ ὑβϑιλβοῖνοϑ τ] 8 οογίδ! ἢ 

ΟΥ6]16 οὗ δϑὑχοῃουηῖοαὶ στον αὐϊοηβ, δ ὑἢ6 οἷοβο οὗ ψ οἢ ἃ οαὔαβ- 

ΓΟΡΙΘ, βοιμθῦϊτηθβ ΟΥ̓ το, Βοιηθ 65 ὈΥ ψαΐθυ, γγὰθ Ὀ6]] ον ἰο 

ΟΪοβθ ὑμ6 ο16 του] δηᾶ ἰπϊυϊδῦθ [86 πον} 

οὗ ΜούοσαΡΒΥΟΒΟΒῚΒ τγὰΒ ἕασίμοΣ ροσρούυα θα ὈΥ 18 ἸΒΘΙΆ]ΠΘΕΒ ἱπὶ [86 Β8η68 οὗ 
8. ῬΙΊΘΒΟΥ οαϑίθ 88 81. ΘΡΊΠΘ Οὗ ΟΡ Θβθίοη. ΤᾺΘ ΟὐἸτ ἡ πδίοη οὗ (15 ὑμὴν 

18 ἔουπά ἰπ [86 Ια οὗ θη (0. ΧΙἼ]]. 67), ΘΣΘ Μοίθσ ῬΒΥΟΠΟΒῚΒ. ΔΒΒΌΓΙΩΘΒ 
[818 οοπνθηϊθηῦ ἔοστη: “Ηθ ΨἘῈ0Ο βίθδὶβ {μ0 ροϊὰ οἵ ἃ ρρίθϑέ 8881] Ῥ888 8 
ἀπουθδηα τω 685 ̓ πΐο {86 Ῥοαΐ68 οὗ ΒΡ ἄθχΒ, οὗἨ ΒΔ ,Κοβ, 84 σι ΘΙ ΘΟΏΒ, οἷο. 

“ ΤῈο Ἡοβιοᾶϊο Ῥόθσὴβ οομίδίη [Π6 θαι] θδὺ γ800, ΔΙΒΟῸΡΉ ἱπ τιοἀϊῆθαᾶ 
ἕοττη, οὗ {818 ἀοοίσπο οὗ Βοποναίίοα. ΤῺΘ τγίμο οὗ [89 Εἶνθ Αρϑβ, ΟΣ 

ΒΘΟΟΒΒΙγΘ ΓἌΡΒ6Β οὗ ΗυτηδηῖΥ, ΘΟ πο σι ἔμοβο οὗ [89 ΤΊδηβΙ αὐϊοηβ οὗ 

[89 ταϑῃ οὗ ἐμ9 ἀο]άθῃ ἂρὸ ἕο Ὅθθ Δαίμονες οὐ ΟὐδγάΐαηΒ οὗ τηθῃ, δπᾶ ἐμ6 
ΒΊΑ] ΤΥ Β]ὐοη οὗ {80 Ηοσοθβ οὗ ΤΉΘΌΟΒ δῃὰ ΤΎΟΥ ἴοὸ {δ 1:8] ηαβ οὗ [86 
ΒΙΘΒββϑάᾶ, ργοβοιῦ ἱτωροσύδηὐ ῬΒΘΠΟσΆθηδ 1π ὑμ6 ἰδίοσγ οὗ ασθοκ Ὑμουρβί, 88 

ΘΙΠΌΣΥΟΠΪΌ τ} αἰ 018 οὗ ἃ ΟὙ01108] ΤἬΘΟΣΥ οὗ {86 ψου]ά. 

{ΤῈ [40]6 οὗ μ0 ῬΒΟΘΠΙΣ σι βῖτιρ; ἔγοση ἮΘΟΣ ἈΒΏ6Β 18 ἃ τιυ βίο ἔοστα οὗ (818 

ἀοοίτίπο οὗ Βοπονδίζοῃ, δπὰ 15 θ6]1Θνθὰ ἰο ανθ ΒΙΘΓΟ  γΡ 4 11ν τορχθϑϑηΐθα 
8. ἀοβηϊθ Αβίγομοπηῖοαὶ Ῥοσοᾶ, πον ἃ8 ὑμ6 ϑοίμϊο ογοὶθ (κυνικὸς κύκλος, 
οὗ, ὄγϑυζ. Κὕγμθοὶ. Τ. Ρ. 138). Τῷ 18 ἃ ΒΙπρΌΪΑΥ οἰτουταβίδμοθ ὑπ Ββοιηθ οὗ [86 
ΘΑ ΟἸ τ βύδη ττὶῦθσβ (ΟἸ]οταθηβ Αροβέ. Ερ. 1. 24) οιαριογοᾶ [δ6 βίοσυ οὗ [86 
ῬΒΟΘΗΙΣ 88 8 ΘΙΏΌΙΘπὶ οὗ, 1 ποῦ 88 ἂἃπ ἀσρυτηθηΐ ἔοσ, 86 ἀοοίτπθ οὗ ἐδθ 
ΒΒ ΘΟΟΙ. 

1 Οομραχο [86 ἱπιροχέδηϊ Ομαρίοσβ ἱπ Αὐρυβίθ᾽8 “Οἰναβ Ποῖ (Χ. 80; 
ΧΤΙ. 180) οχ {89 ΜΝΜοίθτα ΒΥ ΟΒΟΒΙΒ ᾿πῦο δαΐτηΔ] ἔΌΣΤΩΒ, ΟΣ, 88 10 18 ΤΏΟΣΘ ῬΤΟΡΘΙΙΥ͂ 
ἀθηοτηϊηαίθα, ΜΝ οὐθπβοσαδίοβίβ, διὰ ὁπ [Δ Ῥαμίμοίβεϊο σϑυοϊαίίουβ οὗ ΟὙο198. 



240 ΧΟΤΈΞΒ. 

ΝΟΤΗ͂ Μ. 
(ΡῬΑΘΕΒ 46, 112) 

ΟΝ ΤῊΝ ΜΑΧΙΜ ΟΕ ΑΝΑΧΑΘΌΟΒΑΝ. 

ΤῊΞ ἴδιηοῦϑ τλλχίπι, ΟΥ̓ Τ6ΔΠ8 οὗ ψ1ΟῊ ΑΠΑΣΧΘΡΌΓΑΒ (ΒΟ. 499--427) 
Ἰηδυροιγαῖθα ἃ ΠΘῪ ΘΡΟΟΘἢ 1π ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΥ, δηα τϑπμαθγθα ΡΟβϑ10]68 ἂπ 

Τηϊο]οοῦυ] ΤΆΘΟΥΥ οὗ {π6 ΟΣ], 15 ἐουπᾶ ῥγοβογσνθα ἴῃ ΠΊορθηθ8 

Τοῦ. (11. 6) ἴῃ [8686 ψογάβ: Πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ" Ἐ εἶτα 

ΝΟΥΣ ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησεν. “Α1] {πϊηρ8 ΜΟΥΘ ΟἼ6Θ 
τ ]6α ἐοροῦμον ἴῃ ΟἾΔ08 : Μ|Ίπα οᾶπη6 8Ππα δύτδηρθα ἔθ τι ΔΒΌΠΟΑΘΓ 
ἴῃ ΟὈὐβιηοβ.᾽ 

ΤῈ ἱπιρογύδηοα οὐ {818 ϑῃηπαποίδίύϊοη ἴῃ ὑμὸ ἰδίου οὗ Τπουρμὺ 

18 ῬΟΓΒΔΡ8 ΠΟΥΏΘΓΘ ΙΏΟΓΘ Δρρᾶγθηῦ ὕβδη ἴῃ μ6 ἰϑύτὴβ οὗ υηποηίοά 

ΘΌΪΟΡΥ ἰπ ψΒ1ΟᾺ Αὐσ᾽βίου!]θ Βρθακβ οὗ Απδχϑρόσγδαϑ, ἴο {815 οἴβοι---ἰ αὐ 
086 ΔρΡΡθάγδηςα οὗ {18 ὑμίηΚοῦ ἴῃ 86 Ὠἰδίουυ οὗ {μ6 οἱ δῦ 860 }0018 

8ηα ὉΠΘΟΙΊΘΒ 18 {|κ6 ὑπαὺ οὗἩ ἃ ΒΟΡΕΓ μηδ τἰϑίηρ [0 Βρϑδκ ἴῃ ἃ ΘΟΙΩΡΒΏΥ͂ 
οὗ ὈΔΌΌΙΟΘΙΒ, (Νοῦν δή τιν εἰπὼν ἐνεῖναι. .. . . τὸν αἴτιον τοῦ 

κόσμου καὶ τῆς τάξεως πάσης, οἷον νήφων ἐφάνη παρ᾽ εἰκῇ λέγοντας 

τοὺφ πρότερον. Μοίδρῃῃ. 1. 8, 16.) 

Ταδὺ {86 βἰαϊοιηθηῦ οὗ {86 ὈΥΪΠΟΡ]6 15. ΘΕ ΙΓΘΙΥ ΟΥ̓ΣΊΑ] ἴῃ 0} 8 

Βδηβ οὗ ΑπδχαρΌσαϑ ὑμοῦο οδὴ 6 11{016 ΟΥὁ πο ἀουδὺ : ἴογ, ΔΙ ΒοΌΡἢ 

Οἴοοτο (46 Ναὺ. Τϑοσιτα 1. 10) αὐ θαῦθβ ἃ β111118 ἀοοίσϊπα ἴο 
ΤΠ4168, {π6 811|6ης6 οὗ Αὐβίοι]β ἴῃ 06 οᾶδθ οἵ ὕμ6 οὔθ Ῥ]Π]ΟΒΟΡΙΘΙ, 

Δηα Ϊ8 ΟΧΡΓΊΘΒ5. δϑουϊρύϊοη οὗ 1 ἴο {86 οὔδμοσ, τη υϑῦ Ὅ6 Π6]α 88 ὁο0ῃ- 

οἴαδῖνο ἀραϊηϑῦ ΔΩΥ δηϊοαδίϊηρ οὗὨ 18 οΥἹρίπ ὈΓΘΥΊΟῸΒ ἴο ΑΠΔΧΔΡΌΓΑΒ. 

ΝΟΙΠΟΥ 18 ΔῺΥ σψαϊὰθ ἤο Ὀ6 αὐϊδοῃβα ἴο ὑμῈ ]Ἰοοβϑθ βίαϊοιηθηῦ οὗ 

Τιοζθηθθ Τδογῦ, (11, 4) ὑπμαῦ ΑἸΔΧΑΡΌΓΑΒ Ρ]αρΡΒθα ἔγοταῃ δὴ οἱ 

Ροοῦ 1λπι8,} ἴθ ῥγοοῦ οὗ ψβῖο ἢ 6 ααοίοβ {86 11π0, Ἦν ποτέ τοι 

4“ ΤῊΘ ΑΠΑΧΘΡΌΓΘΔΙΏ ῬΏΤΘΗΘ ἴθ. ΟἾδ08 (ὁμοῦ πάντα χρήματα) Ὀθοδταθ 
ῬΙΟΨΟΧΌΙΔΙ ὅο ἱπάϊοαῦθ ταῦ ΤηΔῪ ὯΘ ΟΔ]16α ἃ ἀθαᾶ ἸΟΟΙ πη Ἰιορῖο οὐ Μοία- 
ῬΈΉΥΒΙΟΒ: ἈΘΙΟΘ 108 Θταρ]ογταθηῦ ἵπὶ {86 Ῥμοοᾶο (72 Ο.), τ ῖῦ τ ΒΙΘ. ΘΟΙρτΘ 

[86 Κἰπαγχοα υ80 οὗἩ {89 Βᾶπὶ0 ἴῃ ογρίδβ 466 Ὁ.; 4180 Ασὶβί. ΜΙ οίδρΆ. 11]. 4, 28. 

{1ἢ, 88 ἴβοσθ 18 ϑυθεῦ στϑϑϑοῃ ἴο ὈΘΙθνθ, ἐπ 8ο-0811648 ΟΘΟΒΙΔΟΡΌΣΥ οὗ 

ΤΑλυβ ΜΒ οὗ ἰδ6 ΟἸΡῖο ομδσδοῖοσ, 1Ὁ 18 οοχίδίῃ (μα 1 τγὰβ ποΐ ἃ ΤΒοιθο 
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χρόνος οὗτος, ἐν ᾧ ἅμα πάντ᾽ ἐπεφύκει. Τὸ ἰΒ τηδηϊοϑῦ, ΠΟΥΘΥ͂ΟΙ, 

μαὖ ῸΓΥ ΒΌΘΝ ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ τπογα οὗ [818 80-08116 ροϑιὰ οὗ 1ηπ8 ουρ)ῦ 

ἴο πᾶνο Ὀθϑὴ δἀάιοθά, ἴον ὑμ6 αυούαὐϊοη ῬΓΟΥ͂ΘΒ ΟὨΪΥ ὑμδῦ [86 ποίϊοη 

οὗ ΟΒδοβ γγὰβ οἱ δ δὴ ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ, ΤΏ ΘγθαΒ 86 ρὶϑὺ δηὰ τηϑτὶὺ οὗ 

ὕηθ τρᾶχίτη οἵ ἈπαχαρΌΓΤΑΒ 116 ἴῃ ἴμ6 ϑηπποίδίϊοη οὗ ἃ ὈΓΙΠΟΙΡ]Θ 

ὙΒΟΓΘΌΥ Ο,Ἶδο8 οοὐ]Ἱ Ὅ6 οοποοϊνοα ἴο Ὀδοοηθ Οὐὐϑιίθοϑ, τ Β 10 ἢ 18 

ῬΓΘΟΊΒΕΙΥ ὑπο {πΐηρ ὑμδὺ 18 σψδηύϊηρ ἴῃ 6 ἔταρτοθηῦ, 80 ΤᾺ 88 

Πορθηθ8 ἢ88 ΘηΔΌ]οα τ18 ἴο υᾶρο οἵ 10. 
Ἡορδγαϊηρ [16 γάϊὰθ οὗ {186 ργϊποῖρ]6 1.861, 1Ὁ τᾶν 6 ἀοπδύοα 

1Ὲ ΤΠ6Γ6 Π88 ΟΥ̓́ΘΣ Δρρθαγρᾶ 1ῃ 86 Εἰβίουυ οἵ ῬΒΠ]ΟΒΟΡῺΥ ἃ πιδχίτη 

1 80 [6 ψΟΓΑ͂Β, Ποῖ μ88 ῥχοάπορα θα 8}}ν στοαὺ σθϑ} 18 10} 
ὑμδὺ οὗ Απαχδροσαβ. [Γὺ γγχαϑ ὑΠ6 σογῃϑγ-ϑίομβ οὗ (6 οἀϊῆοο οὗ Αὐὶςο 

ῬΒΠΟΒΟΡῺΥ : Ρ]αῖο δῃὰ Ασὶϑύου]θ Αἰ1κὸ σοραγάθα 10 88 086 τοοῦ, ὨϊδίοΥ- 

ΤΊΟΔΙΪγ, ἔτομι Ψ ΒΊΟῊ 811 ὑμοὶν Βρϑου δῦϊοπβ βρταπρ. [ὑ 15 ὑσθ ἐμδῦ ὑμ6 

ΤΑΘΧΊΤΩ δἰπτιηθα ποὺ ἱπάθοα ὑἢ6 Δβοϊ αἴθ ῥοῦν, Ὀαὺ ΒΙΠΡΙῪ (86 

ναϑὺ ΒΡΟΓΟΥΙΥ οὗ ὑμα Τυποίίοη οἵ ΜΙηά : πουθγί 6 658, 0818 Μ)͵ὰβ ὑ86 

ΘΟΒΙΠΟΡΌΝΥ. Τὴ6 ΟΥ̓ΡΏΪΟ ΘΟΒΙΔΟΡΌΏΣΘΒ πὶ ΑΡοΟ]]ομῖυΒ Ἐδβοάτϊυβ (1. 496---8), 

δια ἴῃ 86 ΟΥΡὨΐο Ατροηδυίος (1. 428) ΟΗ͂ΒΥ ΠΟ ὩΘΆΓΟΥ ΔΡΡΓΌΘΟΝ ἴο 8 ῬΘΥΒΟΏΔ] 
ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ ἔμδῃ νεῖκος διὰ ἔρως, Ὑμαΐ οὗ ΙΓ ἴῃ ΒἷΒ ΒΘ: ]θηυΒ ὈΘΔΙΒ ἃ ἔΠΆΪΥ 

ΣΘΒΘΙΙΌΪΔΠΟΘ ἰο ὑπ Τιοτοίϊδπ (Υ. 417); δπὰ ἴἰπ [89 Εἰπάγοα ραββᾶρβ οὗ [89 

Ζεποιὰ (ΥἹ. 724), ΑἸΒουρ “ἴθη8 ἀπ 27068 ἀχὸ ΠΟΤΆΣΤΑΠ]Υ ἀἰΒΕ ρἸΒη θα, ὑΠΘΥ 
ΔΧΘ ΤΘΔΠῪ Ῥϑη ΘΙ ΒΈ 0.1 οοπδουπαοα, ΤᾺΘ Ον άϊδιι ΘΟΒΙΙΟΡΌΠΥ 18 ἃ ΤΟΙΛΔΙ- 

8019 ὁχοθρίίζοῃ ἴο [86 ζίϑῃθσγαὶ βίσαϊῃ οὗ [86 οἰδββῖο Θοβτα ορΌῃλθ8, ᾿ΠΘΒΙΏ ἢ. 88 
10 ὈσῖηρΒ ἔοσχασά, ἐΒουρἢ ἀδτκ]ν, [ἢ 6 ῬσΘΒΌΠο6 οὗ ἃ δογϑομαΐ Αυοβιθθοῦ οὗὨ μθ 

νά, ἀπ 4180, ψμαῦ 18 ἃ ἀἰβθποῦ νο δηᾶ οοηβοηδῃὺ ἔδαΐασθ, Ὀσῖηρβ ουὖ ἴῃ 

βίσοῃρ, το 198 [86 ἀϊρηῖν πᾶ οαρϑοϊίυ οὗ Μδη (οί. 1. 76---86). 
- δὲν ὙΥ1ΠἔἜ,άᾶτὰ ΗδηΠ]οπ (Δ οίαρἢ. 1. Ρ. 48) ονογβίαίοβ [89 Ἱτηροτίύ οὗ [80 

ΙΑ Χίτη, ὮΘΩ Ἠ6 ᾿πἰουρχϑίβ 10 88 τηϑδηΐηρ ὑμαὺ “ Γῆ ]Πρθηοθ βίδα 8 γβὺ 1π 

[89 οσάοΣ οὗ Εἰχϊβίοποο."-- - ΤΉ βίαια 10 του] Ὀ6 8π Δρρσοδοὶ ἴο [89 1ᾶθ8 οὗ 
Ογοαΐίοη, ΜΈΪΟΒ 18 Ομ ἤθββθα]ν [86 ῬΘΟΌΪΔΥ ῬὈΤΟΡΟΣΟ οὗ {86 θυ 8} ῬΘΟΡΙΘ 

(Ερ. Ηϑρσ. ΧΙ. 3). ΟΥδοσ οοβιμορομῖοβ Ὀθρίῃ νὰ ΟἾδοΒ; [μ6 Μοβαῖο ὈθρῚπΒ 
Ὀοΐοσο 1, Ηθποθ δποϊθηῤ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ͂ 8 ΠΘΥΘΙ 8Ὸ1Θ ἴο ΟΥΘΣΪΘΆΡ ἃ Ῥυϊπιαὶ 
Ῥυλ]ΐβσα σι μουΐ 4111}πρ' ὁπ. ἐῃ6 οὴθ μπᾶ ἱπίο Αὐδιοίβιη, οσ οὰ. ἔμ οὐμοῦ ἴηΐο 
Ῥδημοθῖβη. Ασϊβίος]θ, 88 18 7811 πόση, Β61ἃ ἐδ ψοσ]ἃ ἴο ὍΘ οἴθσπιδὶ, δπὰ 

Θυθ Ρ]αΐο οδηποῖ ὯΘ ἱπίοσρχούθα οὐμου δ [8 88 Βο]ϊπρ [86 ἱπαοροηἀθηῦ 
οΧχἰβύθμοθ οὗ πρώτη ὕλη οὐ τηδίϊοσ, θϑίοσθ 1ᾧ σϑοοϊγθὰ βῆδρθ πὰ ἴοστῃ 
(Οοταραᾶσθ Μοββοὶτηβ οἱαδογαύθ αἰββοσίαίίου. οὐ {818 βυδ᾽θοῦ ἴῃ 18 ϑαϊοα 
οὗ Ουα ποσί; α͵8δοὸ Ῥυοῖ, ΤΒΟμΊρβοπ᾽ Β ποίθ οὰ Ασόμος Βαΐος (16οὐ. 11. 189---90). 
Ηθηοθ 1μοἱδεϊΐΖ ᾿υϑ] γ Οὔβοῦνθθ, τὴ τϑΐθσοποθ ὕο [86 θη υβίδβση οὐὗὁἨ βοσὴθ 
ψ 1.0 ψου]ὰ Ββἰσχαὶη Ῥ]αἰομπίβσα ἰοὸ {Π6 βίαξατο οὗ [6 ΟὍΒΡ6Ι] οὗ ΟἸσῖβί : “Νυ]1Α 

σοΐοσατα ῬὮΣ]ΟΒΟΡἶδ τηαρῖβ δὰ ΟἸὨσ ϑυϊβηδηη δοοϑάϊῦ; οὐβὶ στωοσῖΐο σϑρσθμθηᾶ- 

πηΐαγ, δ᾽ φαΐ αὐῖααο Ραΐοπί ῬΙδίοποση οοπο ] δ ]οτα ΟὨμτὶθο. ϑ'θα ἱρηοθοοπά τα 

οϑὲ νοίοσι θ0.8, 1π|018 ΤΟΙ Ππὶ οὐ) θαἰίορηθηνῦθ οἷ ΘΟΥΡΟΥΉ ΠΟΒΙΣΟΓΤΆΤΩ γ 68:77 οἰ 10. 2ι 

2} 
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ζογτη οὗ πηθοι, ἱπαβπλ0 ἢ} 88 1Ὁ τοπάογοά ὑμ6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΩΥ οὗ Ρ]δῖο, τ 

ἐῦα ἸΟΓΥ δβρίγαύϊοῃβ ἐοαπαά θα οα ὅΠ6 δι αροηΐδπι οὗ [Π6 ῬΒθμομιθηδὶ Μαῦ- 

ἴον 8πα [Π6 Ὁπομδηρίηρ Μιηά, ἃ ΡΟΒ581016 ἐῃΐηρ. ίογθονοσ, ὑπ πο 0 ἢ 

οὗ ΡΘΙΒΟΏΔΙΥ ἴῃ ὑπ6 ΟΥἀοτηρ ΜΙΠά 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΆΓΠῪ ῥγοβοηῦ ἴῃ ὑΠ6 

ΑΠΑΧΑΡΌΓΘΔΠ ἀοοί ΣΙ ΠΘ ; ῸΓ 08:6 ΡΌΓΟΙΥ ΤΠ ϑιλο τοϊδίϊοη οὗ ὑπ6 ΕἼΘ 

ἴο ἴ86 [πϑηϊΐο γγὰβ πού ργοϑϑηῦ ἴῃ {86 86 }0018 οὗ Απὐαυν, δπα 

Πθησα [6 Ῥογροίμπδὶ ὑθη ΠΟΥ͂ οὗ ὈΟΪῈ ὑπ δποϊθηὺ Μδύθσὶ 8] 181 δηᾶ 

Ταἀθα]δπὶ ἰο ρ888 Οἱ πιδίο!γ, ὕ86 ομθ ᾿πίο Αὐμοίβίϊο, πα {86 οὔ 

ἰηΐο Ῥαπιμοϊδιις ν᾽ οῖνβ οὗ ὑπ6 ΤΌ ΏΣΥΘΓΒΘ. 

ΝΟΤΕΗ Ν. 
(ΦΑΟΘΕ 58) 

ΟΝ ΡΒΕΕΕΧΙΠΤΈΝΟΕΝ ΑΝῸ ΒΕΜΙΝΊΒΟΕΝΟΕ. 

ΤῊΞΒ Ρ]αἰοπίο ῥυϊποῖρὶς οὗ Βοιηϊ ἰϑοθηθθ 88 ὑ86 οσὶρὶπ οὗ Οορτϊίοη 
ἀογϊνοα 1561} αἰτοοῦ γ, 88 γὰβ Ὀγι ΘΗ ἱπαϊοαίθα ἴπ ἃ ργθνίουβ ποῖθ 

(ΗΕ), ἔγοπι ἴμ6 ἀθοίτίηθ οὗ Ιά688, δῃἃ ρο ἐμὸ ῥγϊποῖρ]ο οὗ Βοπι- 

ὨΪΒοθηθ6. ἔμπ18 δοαυϊτοά τγὰβ ὈᾺ]]10, 88 δὴ ἱπρ]164 ΘΟΠβοαθθηοθ, ἐμ 6 
ἀορτηᾶ οὗ {Π6 Ῥγθ- οχϊβίθηοο οὗ {86 ϑοι! (οἴ, Οἷς. Ταβο, 1. 24). ΤῊ8 
ἀορτὴ νγὰ8 ἰῃ Ρ]αὔο᾿β ῃϑδη45 τλογα ὑμδῃ ἃ β'τηρὶθ ροβίυ]δίζοη οὗ {86 

δη θο 6 ΠΟΥ͂ οὗ {δ6 σορτνθ ῬΟΎΘΥΒ ὕο ὅθ ΘΧθΓΟῖβ6 οὗ ΟὈρΈ ΙΗ : 

86 τοϊξογαϊθα Ἰδηρταρο οἱ Ῥὶαῦο Ἰθᾶνθϑ πὸ σόοῖὰ ὅο ἀοαδὺ ὑμαὺ Ἠθ 
οἰαϊτηοα ἴον {86 δου! ἃ νου 8016 δηἰθοθάθηῦ βίαϊθ οὗ δοῃβοϊοῦβ Ὀαΐπρ, 

ΟΥ̓ {818 οοπάϊοη πὸ ἀϊτγθοῦ ΒΙβίοσυ σϑιμαϊηθα : ὅῃ6 Κπον]θᾶρθ οὗ βυο ἢ 

ὃ Ῥογοα οοηβίβὑθα, 1 15. Ὑ]ΘῪγ, ΟὨΪΥ ἴῃ ρἼΏΡΒ65 οὗ δὴ δηοιθηῦ ραϑῦ, 

Βα ἢ 88 ὑπο ἀοροπογαῖθ αὐ 6 1618 ΘΙΠΟῊΩ ΙΠΟΠΌ͵ΤηΘηὐἃ] ΤΪΠ8 τωρ 
Ὀ6 ΒυΡΡοΒοά ἴο ψαῦμϑδν ἴσοτῃη {μ6 881 ΟὈ] ογαϊθα βου]ρύμγοβ δάοσηϊησ 

{86 ψγαβϑύθ οὗ ἃ δον ἀθβοϊαίθ τ] ΔΘΓΉ 688, 

ΤῺΘ ᾿πῆποηοο οὗ ἐμ6 Ῥυ ΒΔρΌΤοδη ΜοΙθΙ ΒΥ ΟΒΟΒ18 84 ργδραγοά 

1Πὸ ὙΓΔΥῪ ἴον 6 1ῃηἰγοἀποίίζοη οὗ βιιο ἢ ἃ Ὀ6]1.. ἘῸΣ, 1 Βοὶηρ' ψγὰ8 ἴο 

Ὧ6 τοραγάθα 88 ὁπ ρτϑδῦὺ ομδῖη οἵ ἸΤυδηβιιίρταίζοη ἀου Ὁ] πρ ὈΔΟῸΚ 1 
ἃ αὐτοῖο ροὶ 1056}, 1Ὁ γα παῦτισαὶ ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ ὑμαὺ Βιτῦῃ δπὰ Ἰϑδίἢ 

ὍΟΓΟ Ὀοΐἢ ΟὨΪΥ Δρροαῦΐπρ δηὰ ἀἰβαρρθαγίηρ ποθ8 οἢ ὅπ οδδίῃ : 

πορδηῦθυδΒ. Ηδφθο οηΐπὶ 8018 σϑυϑδίζοηθ βοῖσὶ ροβϑυιηΐ. Τοἱῦπη. Ορ. ῬὮ1]Ο0Β. 
Ῥ. 446, ἘᾺ. Ἐγάτηδημ. 
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ὑμδὺ Τλΐο τὰβ 8ῃ 1πύθγποᾶθ, ΟΥ ῥδγθῃίμοϑῖβ, δϑίνγθοῃ ὑμι686 οἰγοῦη)- 
ΒΟ ἱησ Ὀουπάδεϊο8, ἃπα ὑμογοΐοσθ ὑμαὺ Βίγυἢ τγα8 ἃ ἰσδηβί ὑΐοπ οαὐ οὗ 
8 ῬΓΟΥ βἰδίθ οὗ Βοίηρ.Ἐ 

Τλ6 ῬΙ]αύοηϊο ἀορτηᾶ οὗ Ῥγθιοσίβϑίθῃησα γῦγὰΒ 8η δάνδηοθ ΡΟῚ δ 
ῬυυΒαρογθδ ῬγΘάθοθθϑου ἴῃ ὕτο ἱπιρογίδηῦ τοβρϑοῖβΌυ [Ἃπ {86 Εγβϑὺ 
ΡὈΪΔοΘ 1ὑ τγᾶβ Θηρταῖθα οη, Δῃ τη846 ὕο Βρτίπρ' ἔγομη, ἢ18 οὐσῃ ῬΘΟΌΪΑΡ 
ἀοοίγηθο οὗ {86 Εΐογηδὶ 1Ιἀθα5. Ὁ ἀπ ὑμοΓΘΌΥ γϑοοῖνθα ἃ οογίδὶ 

Ἰη 6] θοὔυ8} 4518 δρατὺ ἔγοια ἴθ δι ύγατν Τουπάαϊϊοη. οὗ 8δη Αὐτὸς 
ἐζα, ΟΥ 810} ῬΘΙΒΟΠΔΙ ἀββϑουθγαίϊοηβ οἵ ΡΥ ΒΔρΌΓΑΒ 88. ἢΪ8 τϑοορῃ! 0 ἢ 
Οὗ ὕμθ βῃ 1614 πβῖοι Βὸ μδὰ σόσῃ ἴῃ {86 ομδγϑοῖοσ οὗ ΕᾺΡΒΟΓΡυΒ. 

πῃ [16 βθοοηᾶ μ]δοθ, ΡῬ᾽αίο ἀδνοϊορθα Ἰαγρϑῖν, 1ξ ποὺ δπίγοὶν, ὑῃ6 

οὐ μῖ641 ραγροβο ὙΥΒΊ ἢ 88 ἃ ὑΠΘΟΙΥ ἰῦ Βα βουνά : δηᾶ ἤθῃοθ, δ βουρἢ 

1ῦ ἸΑρουγοαᾶ ἀπᾶον ὑπο ἀθἔοοῦ οὗ Ὀοίῃρ ΟὨ]Υ ἃ τϑιηοναὶ οὗ {16 αἰ] οα]ν 

τορϑγαϊηρ ὕἢ6 οτἱρίη οὗ ἘΝῚ] ἴο ἃ τότ αἰδϑίδηῦ βίαρβ, ὑ818 ἀορτηᾶ 

ὈΘοδΘ ἴῃ ΗΒ Π6 68 ἃ Ὠγροῦ 6818 1 θ]] θοῦ] ν ἀδἔθηβι 016 88. δὴ 

οχρ δηδύϊοῃ οὗ ὕμ βοστον-δάθῃ οοπαποη οὗ ὕμ6 σοῦ], ᾧ δηα αἷβὸ 

δ Οὐμρασο ἰδ9 οἴεαιοίοα Μοηπίαϊρπθ- 1 ἀπο οὗ Εύυσρί4θ8 (ΕἸ. 
Ῥοϊγίά. 7) : τί οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν; 
ΤῊΘ ρϑιτα οὗ (80 Βδτηθ ἰβ ἔουπά ἱπὶ [86 ἔγαρταθπύ οὗ Ἡϑγδοιξυβ: ζῶμεν τὸν 
ἐκείνων θάνατον, κιτιλ. (ΖοΙ]1οΥ᾽ 8 ῬΆΣ1Β. ἃ. ατθομθη, 1. Ρ. 488.) 

{ ὙῈΘ ργϑοθάθμοθ ψΒΙΟΝ τασβὲ 6 οομοθᾶάθα ὅο [89 ῥσίπιδτΥ ἱπίαϊἐϊοπβ ἴῃ 
{86 τιίξοσ οὗ οορηλθοι 18 ἃ ῥυϊογι ἐν, ποῦ ἱπ ἐϊπιθ, Ὀὰΐ ἰπ Ἰορῖο. Ῥ]αΐο ψβηθᾶ 

ἴο οῖνο [86 “Τάθαβ᾽ Ῥγθοθᾶάθῃοθ 1ἱπ Ὀοΐἢ σορᾶσαβ (οἷ, 72 ΕἸ., 76 1).}, πα 88 
[86 Τἄθα8, Ὀοΐηρ ἈΠοΒδηρΘΔΌ]6, γΘΣΘ Βαρροβθᾶ ἴο μᾶνθ δὴ οχίβύθῃοθ απάθίθσ- 
τοϊηθα ὈΥ [86 το] οι Β οὗ {Ππὴ9 88 ραϑύ, ρχγϑβϑῃηΐ, ΟΥὁ ὧο οοπιθ, [86 οἰθσγηῖν οὗ 
[86 οορποβοθηΐ Ὀυ πο Ρ]9 οὐ ὥου], ἴπ ΒΟ ἢ (Π6 Τάθαϑβ ΟΣῸ ἱτηπηθηθηῦ, 88 
[86 ὩΘΟΘΒΒΑΙΎ οΟμβοασθηΐ. Ηθηοθ [ἢ ΘΟΙΟΙΪΑΓΤΥ οὗ (86 οἰθγγέέαϑ ὡμ ΟΥ̓, 

ποῦ ΟἿΪΥῪ ὦ ρμαγίο »οδέ Ὀυὺ α ραγίθ αηέδ. Οὐαποτίι, νοὶ]. 1. Ρ. 70. (ΟὈσαρατθ [δ 9 

Βχδθυϊηΐοαὶ ἀορτὴα ἴῃ (86 ΒΒαραναὺ Ο108.)-- Αἃ βαρὶοηθίαση ροσίϑηΐ θᾶ 

αὰθ πθὸ ἔποσυπῦ πθὸ δαΐυσα βυηΐ, Βοα δωρέ, οὗ Ῥσχορίθσ ϑᾶσὰ δοἰοσηϊ δίθια ἰἱπ 

αὺ8 δΒαπί, οὐ ἔιιῖϊβθθ οὗ 9880 οὖ δαΐυσα οϑϑθ αἱουμίαΣ, βῖπθ 1186 τυΐδὈ αὖθ 

ΤΟΙ ΡΟΧΌΠΆΔ. . . . . Ὁμπᾶο Ῥ]αἴο 1116 ῬὮΣ]ΟΒΟΡΒῸΒ ΠΟὈ1]118 σὰ]ῦ Ροσβθυδᾶθσθ ὙἹσ β89 
1 δηΐσυδϑ Βοσηΐηυτα, οὖ δηΐθαυδιῃ 1βΒΐ8. ΘΟΥΡοσα ροσθσοηῦ; οὗ Ἀ1η0 6686 αυοᾶ θὰ 

4080 ἀϊδουπίαν, τοι! βου; ΡρούλαΒ οορτϊΐα, αὐδπὶ ΟΟρποβουμ ΠΟΥᾺ :᾿ 

Αὐραβέϊηθ ἀθ Τυϊηϊϊ, ΧΤΙ. 24, ψΘΣΘ ἢ6 οὐἰ Ιοἶβοβ [89 Θχροσϊπιοπύ οὗ Βθιηὶ- 

Ὠΐβοθμοθ ὉΥ δ βανθ ἴὰ 9 Μϑπῃο (οὗ 78 Α., π.), δὰ βονβ [δαί ΡῬ]αΐο 
ονοσβίαίοα π9 τϑϑυϊὺ οὗ ἔμαὶ οχροσίμαθαΐ. Οὐομβυὶὺ 8180 Ουα τοτίμ, Βοοκ Υ͂,, 

γΟ]. 11. Ρ. 629. 
1 ὙΥῈ116 βοοχαΐηρ ὕο σϑθονθ ομθ αἰ πον, {Π18 ἀορταδ, Βουσονοσ, οσϑαΐθα 

δηοίμον οὗ ϑαυδὶ] ταδριϊζιάθ. ΕΌΣ, 88 Θϑ ἢ ῬΘΙΒΟΩ ἨΔΒ ΠΟ ΟΟΠΒΟΙΟΌΒΗΘΒΒΘ οὗ 

186 ΡἈγϑϑυσηθᾶ ὈυοΣ βίαίθ, Ὡ]Οἢ ἮδΔ8 ὈΘοοτὰθ ἃ Ὀ]ΔῊΙ ὕο [86 τθσηοσυ, ἰΐ 18 
τοϑυϊζοβὺ ὑμαὺ 1ὖ 18 ΘαΌΔΙΥ ΘΑΒῪ ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ ἃ, βίαν Το του] ΑΒ ἢ 

ΔΎΤΟΥ 811 ΤΩΘΙΔΟΣΥ Οὗ {μ6 ῥχοβθηΐ, δηὰ ἐμαί, ἃ8 411 βου 8 σου] ϑηΐοσ ὁ ἃ 
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οὐ μ  ΔΠγ ἱτηρογίδηϊ, ἃ8 Ββυρροδίίϊηρ ΒΟρΡΟΒ πὰ ἴοι οὗ ἃ βδ υἴασν 
ἰμῆμπθηοθ οα ὅπ οοπάποῦ οὗὁ ἴ6 ρῥτοβθηῦ [276. 

ΤῊ6 ἰῃΌ 1} }}Ὑ οὗ [16 δποϊθηῦ σταϊηα ἤο δοαῦΓο ΟΥ Θηξογίδιη ἢ 6 

πούοη οὗ δβοϊυΐθ οδαβϑῦϊοι) οὐ Οὐγδαΐδοη οοπίσ θα ρα ἴο σίνο ὑμ6 

ἀορτὴ οὗ Ῥγθ-οχσίϑύθῃοθ ἃ νυ βι α}]πᾶ6 Ἡ1ΟῺ 1Ὁ που] ποὺ οὔδογ- 

186 ᾿δνΘ δβϑυτηθᾶ. ΤῊΘ ἀοτμϊηίοη οὗ {86 τηαχίτη “ Εὰχκ ὨΪΠ110 5181} 
δ, πϑῖοῖ 18 ν᾽ γῦ 8} ἃ ποραύϊοη οἵ ΟΥθδίϊοη, Δ ὍΘ Βαϊἃ ἤο ἢᾶνθ 

ὈΘΘᾺ οοτῃρ]οΐθ ἴῃ [ἢ ψΑΓΙΟΙΒ Β6 0018 οὗ Απύαυν : δηᾶ ἴΠ6 δηοϊθηῦ 
Ι]Π6, πο) οοὐἹᾶὰ ποῦ οοπμοοῖνο οὗ ἃ Ῥορίηπίηρ ἴῃ ἐῃ6 τηδύοσ! 8] 

ΟἹ], ἀββοηῦθα 1 ΒΟΣῺΘ ἔογπι ΟΥ ΟὔΠΘΙ, ΙΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1688 ρΓΟΠΟῸΠΟΘά, ἴο 

86 ἀορτὴ ψΒΙΟΝ ἀθηϊοα 84 Ῥορίπηΐηρ ἴο ὑπο ἰηθ!]θοῦυ8] στ οῦ]ᾶ. 

Ἡρησο ἴὑ 18 ποῦ ἴο Ὀ6 ΜΟΠαοΙΘα δὖ ἰμαὺ ὅδ Ὠγρούμϑαϑϊβ οὗ ἃ ῥγὸ- 

Ἔοχ  βϑυϊηρ βίδῦθ, Θβ ρθ δ} ]ν 88 μανίην ἃ ΡΪδοθ ἴῃ [Π6 ΡῬ]αίοηϊο ῬὮΙ]ΟΒΟΡΕΥ͂ 

Βῃου] ἃ ἢν ΓΟ. ΡΘαγθα ἔγομπι ὑΪπ|6 ὕο {1π|6 Οἢ ὕ86 δίαρβ οὗ ὑμουρθῦ, 

8Π4 οσχουθα ἃ ΘΟΠΒ: ἀθ6ΓΔ}0]6 ζΔϑο! πδύϊοη ΟΥ̓́Θ᾽ ΠΊΔΏΥ ΒροουΪαῦνο ταΐ 68. 

Ιῃ ὑμθ ΑἸοχαπαγίδη ρουϊοα ὉΠΘΓΘ 8.6 ὑγδοθθ οὗ 108 ϑΔρρῬθᾶγδῃοθ 88 8ἃ 
Ῥο]οῖ, δ 811 ονϑηΐθ, διηοηρ Ρ]αἰομη βίην Φοτγα (ΒΟΟΚ οὗ Ὑ͵8άοπι, 

ΥΠ1|Ι. 20; οομρδαῖθ {86 σοϊητηθηύδίοσβ οὐ δ᾽. Φόοῃπ ΙΧ, 2, 8).Ἐ 

Τη 16 Ῥαϊγβίϊο ρογϊοά ἰὑ ἔουηᾶ ἃ ρ]4οθ διμροηρ {86 Βρθουϊδύϊομβ οὗ 

Οτΐρζϑῃ, δηὰ ἢρυγοᾶ ἸΔΓΡΟΙΥ ἴῃ ὑῃ6 ΘΟΠὑγΟν σβῖ68 οὗ ὑμδῦ ἃρθὸ ὙΠ 6 Ὁ 

[6 πᾶπιθ οὗ προύπαρξις (εἶ. Οτίροη ἀ6 ῬΥϊποΙρ 8, 1. 8, 8; 1Π1.1], 

21, δὰ ἤη., α]8ὺ ϑυυποϑῖυβ Ἐρϊδὺ. 106, Ἡγταη 8), ὑπ} {818 ἀορτηδ, 

δίοηρ τ} οὔποθ οὗ Κἰπάγοα οτρίη, νγὰβ οοῃηδομηηθᾶ ὈΥ ὑμ6 Ὑ 
Οὐουμποῖ] οἵ Οὐμβίδηθ οΡ]6 ὑπᾶοῦ ὑμ6 ἘΠΏΡΟΤΟΥ «8ι1η1ῖ8Δη. ἘγΘη 
Αὐρπυβίϊηθ Εἰπη861}, ΑΙ Βουρἢ ἢ6 σίνθϑ Ὧ0 σουῃύθηδηοθ ὅο ὑδ6 ὑγδη8- 
Ρἰδηϊδίίοη οὗ 8 τηοαϊβδοὰ Μούο ρθγομοϑὶβ ἰοὸ ἃ ΟἸ τ βδη 801] ἃ9 

αἰϊειηρίοα ὈΥ Οτσοῃ (Οἷν. Π.εἱ ΧΙ. 295), ἀμ 8]]6ρθθ 0 ρϑββαρθ ἴῃ 
ΒοΙαδηΒ ΙΧ, 1] ἰο ὈΘ ἃ ὈΑΙΤΙΟΥ δραϊηϑὺ Ῥχθ- οσϊβίθμοθ (46 Ῥϑοο. Οτὶρ. 

Χ, ρ. 209 Α., Εα. Βρῃρά.), γοῦ ἀοϑθ ποὺ ργοῃοῦημοθ δΌϑο αὐ  ῦ 

δρδίηϑὺ 118 ΡΟΒΒΙΟΙΠΥ, Δμα ΒΙΤΩΡΙῪ Βαγ8 ὑμδὺ 10 15 ἃ βοογοῦ ὑδίηρ, 

Ῥογομα 6 τη} ὑπαογβδηαϊηρ : “ Τύίτγυμῃ δηΐα οοπβογίζατα Π}.8 

ξαΐαγο 116 ΘαΌΔΙΥ ὉΠΘΗΟυΣΩΡοΙΘά, Σὺ 88 ἃ τηδίζου οὗ ἱπᾶ  βόσθηοο τ μαῦ 116 
γγα8 οῃδοίθα οὁη {89 ργοβοηῦ βίβρϑ.---Τῷ 18 σσοσίῃυ οὗ ποΐο {μδὐ ἃ 1,οδ9 18 ἐΒμοσϑίοσθ 
πού ἱπίσοἀυοθρα ἱπίο [86 Ῥ]αἰοπίο ῥἱοΐαχο οὗ [89 τῖνοσβ οὗ Ηδάϑβ ἴῃ ἔμ Ῥμδᾶο. 

» Τὴ ἘΠ Βθησηθηροῦ (Εἰ οοἰίοβ δυἀοηῖδατη, 1. Ρ. 467,11. Ρ. 11---18) ΤΩΔῪ 

Ὅ6 ἔουπά ἃ πυροῦ οὗ οχίχαοίβ ἔσοια 86 ἘΔΌΌΪΠ1081 τυϊύοσθ, Βμοσηρ (δὰ 

οχίθηῦ ο ΒΟ [ὰ6 ἀορτὴα οὗ Ῥχο-οχίβίοθοο μδᾷ ἰηβυθηοοὰ ἘΔΌΡΙΠΙοαΙὶ 
δουρί, τ οῦθοΣ πόοτη ἃ Ῥ]δύομϊο ΒΟΌΣΟΘ ΟΣ ποῦ 1 ψου]ὰ Ὀ6 μαζαγάουβ ἰὸ 

εἰῆττη. 1ὺ 4180 ἈΡΡΘΑΥΒ ὑμαῦ 6 ἀορτηα οὗ α ἀοβηϊθθ προσ οὐ ουΪ8Β ψᾶ8. 

8,180 Οογηχήοι [0 ὑμοβα χὶύοσΒ 1 ΓᾺ (6 Ρ]α Ομ δίβ (οὗ, 72 Β., ποίο). 
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ΟΟΥΡΟΙΒ 8118 αὐυϑδάδτῃη νἱύᾶ ΥἱΧοτὶῦ Απίτηυβ. . . . Ἰηϑρὴδ 4δο5 010 
δῦ, τηδρηατη βαογθίασῃ ᾿ (46 Τρ. ΑτΌϊίν. 1. 24, οἵ, 111. δ9). 

Τὴ [δ6 ΙΔΟΓΘ τϑοθηῦ ἀονθίοριηθηΐβ οὗ Οογιϑη ΓΙ]ΟΒΟΡΗΥ, ἃ 

ἀἰϑροβιοη ἰο τϑίμσῃ, 1ἢ ποὺ ἴο {μ6 Ὠγρούμοϑὶβ οὗ ἃ Ῥυθ. σι βίϊηρ 

βίαϊθ, γοῦ ὕο βοιῃθῦ ἱηρ' πα] οροιβ ἴο ἰὐ, 88 Ὀ6Θη τηδηϊοϑίθα ἴῃ ἐμ 

Β6Π00] οὗ Ἡογρατὺ δπα 86 γοῦθηροῦ ΕἸσμ6. ΤΏδ ᾿ἰαύίοῦ ἢδ8 ϑηϑᾶ- 

νουγοα ἴο ᾿Θἰαδογαῖθ ἃ ὑβθοῦῦ οὗ ἃ Ῥυθ- οηβοί οι 8, ΟΥ ταί Ὁ 1η7Γ8- 

ΘΟΏΒΟΙΟῸΒ οχἰβύθηοθ οὗ ἐπ6 ὥου, 1 ἃ σἱθν ἴο Θχρ]δὶη ὑΠ6 Δ Πουτηδὶ 
ΡῬΒθημοηθῆδ ΜΏΙΟὴ ὑῃ6 οι] τηδηϊξοβίβ ἴῃ οογίδϊηῃ ΡΠ δᾶ868 οὗ 15 

οΟΠαἸΔοη, 810} 88 ἴῃ αγοδιηΐηρ ἃηὰ ἴῃ ὕμοβθ ϑυιηρδῦμιθθ δηὰ 

Δ ρδῦ165 10}. 1Ὁ ΒΏΟΥΘ ῬΥΓΟΓ ἴο 811 δχρογίθηοα, δῃᾷ σ ΒΟ 

ἐγδηβοθμα τηδὺ 15 Κηον ἴο 8 λοι [08 ΟΓΟΙΠΔΙΥ͂ σΟὨΒΟΙΟᾺΒ. 6ΟῊ- 

αἰδοη. Ἐ 

ΤῊΘ ᾿ηϑύδηθηθοῦβη6885 οὗ Ηπθ ρϑγοθρύϊοῃ οοηβο αν προ τ δῦ 15 

“8116 Οαφηϊι8 Π85 ποὺ πη γα ἸΘῪ ΘΟΙΩΤ παρα 1086] 85 8. ΔηΔΙΟΡΥ 

ἴο {86 Ρ]αλοηΐο ΒΘΙαϊΐβοθηοθ.  ΤΏΟΒ6 ἀποοπβοῖουβ ν᾽ δι ὑΐηρβ οὗ π00]6 

ἃ Οουβυϊύ ΜοΙθ]1᾿ 8 Ἑατ οι οὗ Ἡ. 1. ΕἸοΟΒίο᾽ 5 Οὐ σα] οὴ8 ἰο Μοπίδι 
ῬΒΙΟΒΟΡΒΥ, ΘτΘ ἐὯ6 Ῥμθπολθηδ οὗ ψμδὺ στδὺ Ὀ6 οα]]16ἃ {86 “ πιρμὺ 8146 

οὗ {89 δον] ἃτθ ἸΔΥΡΘΙΥ Θχρουπαθα.---Τη {118 Ῥοϊηὺ οὐ νου 1ὑ 18 Ἰη οσθβίηρ᾽ 
ἴο Βηα Β᾽τ αν ΟὈΒοσναίίζουιβ ἱἰπ 86 δποῖθαὺ Ρ]αἰομπδέ ΟἸγτηρίοάοσυβ. [ἢ 

Ρ. 126, 12, ἢΘ9 04118 αὐῤθῃθίοῃ ὅο [86 Β1}111πρ' οὗ ᾿πέδηΐβ ἴὰπ ΠΟΙΣ 8160Ρ ΕΣ 

ΘΔΥΥ ἴον ἐμοῖς Ὀἰσίἢ ; δηὰ ἸΠ]ΓΘῊΒ [86 ΟὈ] νοι οὗἨ ὈΣΓ--- 10 Ῥ]ΔἰΟΠΙΟΔΠ]Υ 

“18 Ὀυΐ ἃ 8160} δπᾶ ἃ ἔογροίξπρ ᾿---ἴἰο 86 ἔογρου αι] 988  ΆΊΟΙ, δοοοσαϊπρ ὅο 

ΤὨυογάϊά65 (11. 49), Ὀοΐο] ἔοσ ἃ ὄταθ ἔμοϑθ Ψ.Ο σϑοονοσϑαᾶ ἔγοτη {86 ρ]δρτθ. 

Αποΐδου ποῦ ὈΠΉΆΡΡΥ 1Π]υδέχα οη 1Β Ἠ18Β ΘΟΙΩΡΑ ΒΟ οὗ [μ6 πυτηδη ταϊηα ἴο 

[86 ἰδ]οῖ οὗ Τοιηδγαΐυβ, ἴθ ψΏΙΟΒ [86 ᾿τροχίδηῦ ταὶ προ γὰ8 τη, δά 
ΟΠΪΥ {δ βδον σι μουὺ (ΗΠ οχοά. 11. 289). 

1 ΤῊΘ οἹοοίσίο θα80 σι ψ 1ΟΒ ἐλ9 ὈΟΥ Νοσνίοη ρ]ἀ0αἃ ἐτοιρὴ ἘΠ0114 
88 ἃ Β01{-οὐάθιηΐ δπᾶ 861}- τ] ποβαῖπρ' ὈΟΟΙ, 18 ἃ Ηπ6 1]υβίταϊοι οὗ νι μαὺ Ῥ]αΐο 
αἰτηθα αὖ, 1 Ὧθ ἀϊὰ ποὺ ΘβίαΌΠ18}, ἴῃ 18 ὈΣΙΠΟΙΡΙΘ οὗ Ἐυλϊβοθθοθ. ΤᾺΘ 

οχηούΐου. τὶ ψ ὨΟἢ ῬΙ]αΐο του] μᾶνθ μ81]6 ἃ β} ἃ ἔδοῦ 'ἴπ [86 Ὠϊβίοσυ οὗ 
ΒΌΘΙ ἃ Βου], ΟΠ]Υ 8 Ῥ]αἰομῖθῦ οδ. ΘΟ ΠΟΘΙ 6.---ΟὈσρασο ΡὮ1]ο ὅπ4. ». 4710 (Ἱ. 

Μοβ. 110. 1.) τορατάϊηρ' ἐπ6 δρεϊιαθ οὗ ΜίοΒοΒ ἔὸσ δοαυϊσίπρ [86 σίβάοσα οὗ 
(86 Ἐργρίίδατιβ: εὐμοιρίᾳ φύσεως ῴθάν ὦν τὰς ὑφηγήσεις, ὡς ἁ ν ἀἁ μ- 
νησιν εἶναι δοκεῖν, οὐ μάθη σε ν.---ἰ Το βὑπάοπὺ οὗ ἘΠ ΡΊ 8} τ οσαύασθ 
Ὑ0111 ΤΟΙΏΘΙΩΌΘΣ [86 ΘΠποοτΙηΐυχη, τηοχ9 οἰθρδηῦ (88 1611 ἀοβοσνθᾶ, Ὀοϑίονγθα ὉΥῪ 
ΒδοΟΙ ΟἹ ΕΚΊηρ' 8 Π168 1. : “ὙΟΌΥ Μα]θδὺυ 18 86 θδβὺ :πβίϑῃοθ ἴο ΤΏ8Θ ἃ ΙΏ8ῃ 

οὗ ῬΙ]αἴο᾽ 5 ορίπΐοι, ἐμαῦ 4811 Κπον]θᾶρο 18 θὰ ΤΟΙ ΘΤΆΌΤΆΠΟΘ, δπα ἐπαὺ [86 ταϊπὰ 

οὗ τηϑ Κπουγϑία 411 ἰΐηρβ, δὰ Βα Ὀὰΐ ΒοΣ οὐσῃ πϑέϊνο δηα οὐἹρῖσδὶ ποίζοῃβ 
(στ Ἐ1ΟᾺ ὉΥ (μ6 βίγαπρθηθββ ἀπ ἀδυϊζτιθββ οὗ [818 ὑδΌ τ 8016 οὗ [89 ὈΟΑΥ 816 86- 
αυοβίογϑα) ἀραῖτπ τουϊνϑα πᾶ σοϑίογοα᾽ (Αἄν. οὗ Πιϑασπῖηρ 1. 1). [πὶ {818 ροϊηΐ 

οὗ νον {π6 ΡΙαἰοπίο ἀοοίσί πο ἤσονβ ρα οἡ {Π6 οἹ]α ἀοοίχίπο οὗ ΜΥΒΟΙορΡΥ, 
ΜΟΙΔΟΥΥ Ὀοΐηρ ΔΡΡσορτιδίοΥ απ Γ] αἰ οπίοα}}ν ο8116 ἃ ὑπ6 τρούῃον οὗ 6 Μί.ΒΘ6Β. 
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1βουρπῖῦ δπὰ οτηοίΐοῃ, τυ] οἢ βθϑῖὰ ἴο ὈΓοακ οὐ [86 ὅ'οι] 6 ρ]οαπι8 
οὗ Ρῥθα}]8 ῃοαρϑὰ ἴῃ [86 ἀορίδῃβ οὗ οὕ, δῦὸ ΔΡΟ ᾿τηαροᾶ ὉΥ [6 
τ δ] οβοπι ὕμθ ΤΓΠΟΒΔηρθ40]0 [ἀ4689, 1ο ἴῃ ῬΡ]δίοπὶο υἱὸν 

οοῃϑύϊ αξοα 80 8010 ἔσθ Καον]οάρο. ΤῊΘ ἢποϑὺ οχργοβϑίοη {ῃδῦ 
ἢ88 ΘΥΟΓ Ὀθθη σίνοῃ ἴο (πὲ ὑπουρσμῦ βίποθ ὑπ ὑ1πη0 οὗ Ρ]αῦο ἢ] 86], 
18 ὉΠΑῸΘΒΌΪΟΠΔΌΪ {μδὺ ὙὨ16ὴ τό οὟόο ἴο δὴ ΕἸ ρ] 15} ρορῖ ; δηᾶ 

ΑΙ ΒοΌρΡἢ ἴῃ 8 οογίδίῃ Β0Ώ80 81} ὑγτρ ῬοΘίσΥ, 88 ὑγδηβοοπαϊηρ 080 
ὑθηροσαὶ δηὰ οχίθγηδὶ, 18 ἴῃ ὑμδὺ τηθᾶϑαγο Ρ]δίοηϊο, ᾿ἰὖ 18 ποὺ [86 
Ἰοαϑὺ διῃοηρ ὅθ Βοποῦσβ οὗ ἘΏρ] 80 ῬΟΘΙΤΥ ὑμαὺ 1Ὁ σδῃ οἷαΐτη ἴο 

ῬΟΒβθ88 Ὑμαὺ 18 ΡΓΘ-ΘΙΔ ΘΠ ἴῃ ὁπ Ρ]αίοπῖς Οθ τινί [86 
ἀοτιδὶπ οἱ Τὐϊογαΐασο. Τῆθ ρόθπ ὈΥ Ὑοσάβτοσί ἢ οἡ [Π6 “ [πὐπ|8- 

ὨΟΏΒ οὗ Ιτητηου δ εὐ ἴγοταη ἔπ ΠΘΟΟ ]θοίοηβ οὗ Εδὺὶν ΟἸΣ]αΠμοοᾶ,᾽ 

βίδηἀβ ἴῃ {18 σοϑρϑοὺ δίοπθ, δια οάγιπσ ὑδ6 ὑπουρηῖβ οὗ Ρ]δαῖο ἴῃ 
Ἐῃε τογὰβ οὗ Ρ᾽πάδγ, δηα ἔουπαϊηρ οἢ ὕΠ6 ΤἹ]ΘΒΪΥ ομμούϊζομδὶ πδύατθ 

οἱ ΟΝ] ΔΒοοά ἃ ὑυϊυπηρ] Ἀγτηη ἴο ἴμ6 σίοτγυ οἱ Μη Ὀοΐηγ. [Ι͂ὴ 
[6 ΤΟΒῪ Πρῦ δηά τἹοῦ ἔγαρτδηοο οὗ ὑμδὺ ρουϊοα τ βοῦθ “ ανγγ6}} [86 

Βρὶ γϊβ οὗ ὑπ ἀδτση,, 6 [88 ὑδυρηῦ τ8 ἴο ἀἸβοοτῃ ὑπὸ τδάϊδηοο οὗ ἃ 
ΟοἸάθῃ Ασα βυιτοῦμαϊηρ 8 δὖὺ [μ6 Ὀορίπηΐηρ οὗ [ἡΐε, δηα ῥγοροίϊο 
οὗ δμοῦμοῦ δυναλ τ πρ 8 αὖ 108 010806.Ύ ΤῸ ΒΥ ρῥγοβοσνϑᾶ 18 γοῦν 
ἴταστῃοθ οὗ {π0 50] οηνγαγα ἔγοτῃ ὑμ6 ἄθνγβ οὗ {86 τλογηΐηρ, οἵ, ἴῃ 
1698 ροοῦϊο ΡὮγαβο, ἴο ἤδνο ΟΔΥΓΙΘα ἔοσγαγαά ᾿πΐο τρδηποοᾶ ἴῃ ὑΠ6 Ὁ 

ὉΠΟ ΤΩΣ ΒΘ ἔγοβΏ 688 πα Βἰτρ]1ΟἸγ ἐ.6 σχοίη δὶ ϑαβοορῦ Ὁ1110168 

οὗ ὑμ6 ο}}}]4---ὐ θα. ἘΠ6 ροθϑὺ 1ηὐογργοῖβ 88 [86 βθογοῦ ομδυτη οὗ ὑπμδὺ 

α Ῥγϊογὰ ῬΟΤΟΥ ο81164 Οαθηΐυβ, οβθ ἔθ οἱὐν 18 ἴο ἔθοὶ 1086} ονοῦ 

88 ὕπο 5861{-ἰογρούἱηρσ Ο114 ἱαρροά ἴῃ ἀ6]]ρ θα ΟΠ ΘΓ οἡ ὑπ 6 ὈΟΒΟΙᾺ 

οὗ Θοα 8 ̓ἰνίηρ σου. ὕδμαογ ὑ}}18 δϑρϑοῦ 1Ὁ 18. 0 τηγβύλοϊϑυα ὕο Ἰοοὺκ 
ΟἹ ὑῃο86 ΒΌΒΟΘΡΟΙ 1] 10168, τ ΠΘΌΠΘΥ τγχὸ ΘΟΠΒΙ ΟΣ ὑθοῖα ΘΙ ὨΙΒΟΘΏΟΘΒ 

ἔσομαι ἃ ὈΣΤΟΥ͂ Ὀοΐηρ, ΚΟΥ ταδί! 08 ἔγοσῃ ἃ ῥγοβοηΐ Ὀοὶηρ, 88 στο ρΒ 

ὁ ΤΌΙΩΔΥ ὍΘ ῬΓΤΌΡΟΣ ἴο Τϑδλτκ ἰμαὺ ὙΥοσάβυοσίῃ ἀϊᾷὰ ποὺ ΘΟΠΒΙ ΟΣ ΔῈ 

δοίυδὶ Ῥγχθ- σιβίθῃοθ ϑη θα ὕο ῬἈΣ]ΟΒΟΡὮ1ΟΑΙ ὈΘ]1οἷ: ἴῃ ομθ οὗ 18 1,οὐΐοσβ 
(Μοσα. νοὶ]. 1. Ρ. 190) ᾿ο ἀἸΒοϊδίτηβ βι ἢ} ἃ ποίϊοῃ, δἰ μπουρῃ ἢΘ ΟΌΒΟΣ ΘΒ ὑμαὺ (89 

ἀοοίχπο οὗ δα “ ἘᾺ11 μδββίηρ ὍΡΟΙ 811 τθῃ ᾿ ΒΌΡΡ]198 8ἃπ ΔΏΔΙΟΩΥ ἴῃ ὑμδῦ 
ἀἰγϑοῦοι : ὯΘ ΒΙΤΩΡΙΥ οσαρ]ογοα ἐδ Ῥ]αύοηϊο Ῥυποῖ}}]0 οὗ ἘΘΤΑΙ ΠΙβοθσμιοθ 85 ἃ 
Ῥοθίϊο σβθδηβ Οὗ ΤΟρσθβοηηρ τ μδὺ ΔΡροασϑα ἴο Ὠἷτα 896 βδποῦ νυ οὗ ΘΒ] Πποοά. 
---  ομλρατο (δο Κἰπαγοα ᾿τιαρ᾽ηΐτρβ οὗ ΒΑΡΡΙπῖο41 ἐμουρηῦ (ΕἸυρθ, ἄοβοὶ. ἃ. 
Τὐ]ρβίου]. 1. Ρ. 866) : “ ΟἸ]άτοη, Ὀοΐοσθ (ΠΟΥ ἃτθ Ὅοσιι, ἃστο 1Ἰϑὰ ὈΥ δῇ δηροὶ 
Ἰηΐο Ῥασϑᾶϊβο, δῃὰ ἱπβίσυοίοα ἴῃ 811 (μδὺ ἰβ Τουπᾶὰ ἴμοσο. ΤῈ στρ ύθουβ ἃχθ 
ΒΒόονα ἰο θ80}} ΟἸἑ]ὰ, δπὰ μοϊ ἃ ἊΡ Ὀθίοσο 1Ὁ 88 δὰ ΘΧΆΣΩΡΙΘ, δὐδοσ ΒΟ Ὰ 1 ταυδὲ 
τηου]α Σ861} ᾿π οσᾶοσ ἴο Ὀ6 (πουρηῦ στ οσίμν ὁη6 ἀδΔΥ οὗ {μὲν [6] ΒΡ. Βαΐ 
Μ ΌΘ6. ἔδθ ΒοὺΣ οὗ ὈΣΣΙΝ ἀστῖνοβ, ἔθη ἐδθ Δηρ6] δἰ κοα ἔμ ΟὨΣ]ἃ δπᾶ οχίη- 
συθιο5 [80 ᾿ἰρμῦ, ἐΒτουρὴ [6 Β6]Ρ οὗ ΜΆΘΩ 10 γγὰ8 8.016 ἴο 8060 811: [86 οἰ ]ά 
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οὐ ἀθηοαδ---δὲ ΟΠ66 ΠΊΘΟΥΣ] δα ΡρτΟρΒοοΥ---οἴ ἃ αἱρηλν δπὰ ἀοϑυ εν 
τοῦς ὕμδὴ γὸ ὁδἢ Κπον. ΤῊ]5 οοποορίίοῃ οὗὨ 10 στοδὺ Ε]αἰοηο 
Ῥοοῖ, ὑμαὺ “Ἤθδνθῃ 1168 δρουῦ 18 1ῃ ΟἿΓ ΠΆΠΠΟΥ, ΤΘΟΘΙν 8 ΘΟ ΘΏΔΗΟΘ, 

ἐῦ 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰο δα, ἔγοτῃ ὕμοβθ ἱηύϊ ταδί οηβ οὗ βου ρα Γθ 

(51. Μαῖ. ΧΎΤΙ]. 8, 10) τ ΒΙΘἢ ΒροδΚ οὗ ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΓ ΠΘΑΥΠ6585. ὕο ὑΠ6 
ιν ἴῃ [86 παῦυγο ὋΣ ὕ86 Ομ], “Το Υ οὗ βιιοι 18 [86 Κίηράοτχαῃ οὗ 
αοά: 

ΝΟΤΕ Ο. 
( ΔΟΕῈ 80.) 

ΟΝ ΤῊΝ ΑΤΤῚΟ ΟΒΟΥΡ ΟΕ ΒΙΒΌΞ, ΑΝῸ ΤῊΝ ΒΟΝΕ6 

ΟΕ ΤῊΕ Κ'ᾺΝ. 

ΟΣ {86 ἔουν Ὀἰγάβ πιϑηοηρά τῖϊὰ ΠΟΠΟῸΡ ἴῃ 86 Ῥμδᾶο (8ὅ Α.), 
ἔπγο Ὠβίοῃρ ὅο ἃ ΡΥΟῸΡ ρΘΟΌ ΔΡν Αἰὐϊο, [86 δβϑοοϊδίύΐοη οὗ ψϑίοὶ 

ἰοροῦμοῦ 18 ποὺ ἃ τοδί οὗ δοοϊἀθηῦ. [Ι͂ἢ 86 ρτουρίπρ οἱ [6 
ΝΙρύΐηραϊ!ο (ἀηδών), 86 ὅν! ον (χελεδώνλ, ἀηά ὑπ Ηοοροοσ (ἔποψ), 
ὑμπογθ ἰΒ ἃ 5:]16ηῦ χοΐογσθηοθο ἴο {π6 ἰσαρίο Ἰοροηὰ ἴῃ ὑῃθ Εἰ ϑίουν 

οὗ ΘΔ Αὐἰοα τοραγαϊησ ὑμαῦ Τηθίϑ ΟΡ ἢ Ο818 οὗ (86 ἀδυρηύουβ 
οὗ Ῥαμάϊοη, Ῥτγορηθ ἀπά ῬΒΠ]οπηθἶα, τυ Ἀ1Θ ἢ ἔΟΥΤη5 ὁπ6 οὗ {86 ρῥἱοίοτίαὶ 
ΒΟΘΠ68 ἔγοσῃ {86 Πδπὰ οὗ ΟΥἹὰ (ει. ΥἹΙ. 480----674). 

ΤῊΒ ρῥΑβθαρο οἵ Ρ]δῇο 18 ῬΡΘΓΔΡ8 ὕΠ6 ΟΠΙΥ Ὀγούοϑῦ ἴῃ δηαυν 

διραϊηδῦ ὕ}6 Ῥγθν δ Πρ ἹΤΑΡΓΘΒΒΊΟη ὑμαὺ ὑ86 βοηρ οὗ ὑμ6 ΝΡ ηρΆ]0 
ῬούοΚΘῊΒ βοιτον.Ἐ Μοάδγη ῬοΟΘΟΣΥ [0] ονγοα [6 οἰδββὶοαὶ ἐγδαϊ οι 

ταῦδὺ ὩΟΝ ἔοσροῦ 811] ἀραΐπ ἰμαῦ 1Ὁ 88 βθθῃ, δῃᾷ 18 ρυβῃοα ἔστι ἱπίο ἐδ9 
δίπλα οθΡὮ 619 οὗ [89 οο]ἃ νου]ᾶ, ψἜΘΏΟΘ 10 18 ἐμαῦ ΟὨ]άτθη Δἰσαγβ γθὸΡ τ Ὦ θα 
ΤΏΘΥ ΘΟΙΩ9 ἰπΐο {λο νοι]. ΒΏΔΚΒΡΘΑΓΘ Ρ] δύο 868 β' σα] Υν τορδγαϊηρ ἰπ θη θ᾽ 
ἰθα18: “ΘΩ Ἧ Δ΄Θ ὈΟΣΉ, Ὑὁ ΟΥὙ, ὑμαῦ Ἧ7ἷὸ Δ.Θ οὐσὴθ ΤῸὸ (818 ραυϑδῦ βίαζϑ οὗἉ 
ἴοο]θ᾽ (Κ. Τιϑὰν ΙΥ͂. 6). 

“ ΤΆ 'ἴθ σου σϑσρδυκίηρ ἐδμαύ, ᾿π Βμοσίηρ (16 οοππηϑοίλοῃ. Ὀϑύνγοθῃ βοηρ' 
δηᾶ ροἸδάτιοδθ, Ρ] δύο στ Κο8 ὯΟ σϑίθσθῃοϑ ἰο ἃ Ὀϊσὰ τορδγάϊηρ ὮΟΒΘ βοπρ' ἔπ 610 
8848 ΠΘΥΘΣ ὈΘΘΏ οἰἶμοΣ αἰβρυῦθ ΟΣ ταϊβίδιζο, (86 σηϑηοι οὗ νοὶ σουἹὰ Βᾶγθ 

ΒΟΣυΘα ἈΪ8 ῬΌΣΡΟΒΘ γ709}. ΤῊΘ ΒΟΠΟΌΣΒ, ΒΟΎΤΘΥΘΣ, οὗ {λ9 ΒΚ ]ΑΥ ἀιιοηρ Ὀἰτάμ, 
Ἐ|Κὸ [8086 οὗ 18 οΘοχαρδῃίοι (89 ἀδίβθυ διμοηρ, ΒΟΎΤΘΣΒ, ὈΘΙοτρ' ΘΙ ΣΟΙ ἤο σι οἀΘ ΣῈ 
Τλϊοταΐασθ. 
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: ι 
1} 086 ὑἴπι6 οὗ Οὐ] ἄρσο, το τοπονγθα ὑΠ6 ργοΐοϑι ἴῃ 18 ρόθῖὰ οὗ 
“Το ΝΙΡΒΈΠΠρΆΪ]6,, δηα Ργοπουπορα {16 ΣΘ]ΔΠΟΠΟΙΥ αἰ θα θα ὕο 18 

ΒΟΠΡ᾽ ἃ τ ἰδ πἰογργοίδίϊοῃ. 

Ἀορδγαϊηρ ὑπο ἀγίηρ βϑοὴρ οἵ [80 ὅ'πσαη, ὕο ψὩ1Οἢ Θοογαῦθβ ΠΟΓΘ 
ΤΏΔΚΟΒ ἃ ὈΘΔΌ Ἢ] 41] π8ἱοη, ἃπὰ Ὑ 810 ἢᾶ8 ουηα ροθῦϊς ΘΌΤΣΤΘΏΟΥ 
ἴῃ δηῃσϊθηῦ ἃπα τροάσθγῃ {ἰπηθ8, [86 10] ΟΠ ἅ.6 {86 ταοβῦ ἱπιρογίδηϊ 

᾿Ἰϑύογ! 8] ρδυυϊοΌ 88. 

Τῦ 18 ἔα ΘΏΟΥ ΒΌΡΡοΒοα ὑμαὺ [6 δποϊθῃΐδβ οοῃπβι ἀθγθα ὑπ6 ἀγιηρ 
Βοηρς οὗ [86 ὅσαι ἴο δ6 ΒΟ 1(8 ἢγβθὺ ἀπά Ἰαϑὺ ταυβίοαὶ βύγαΐῃ, 88 
11 1 σοῦ ἴπ6 Ὀυγπίϊηρ ἔογίῃ οὗ ἃ ῬΟΟΣ ἀκηόσ Ὀοΐοσοθ. ΤΉΪ8, 

ΠΟΥΟΥ͂ΘΙ, 18 8 ΘΥΤΟΏΘΟῸΒ 1ΠΏΡΓΟΒΒΙΟΙ, 8πα ὑῃ6 ραβϑᾶρθ ἴῃ ὕμ0 Ῥμδβάο 

18 Ῥχοοῦ ἴο ἐμπαὺ οἰβοῦ : ἴογ, δ πουσῇ ϑοογαῦθθ 18 τϑργοβοηϊθα ἃ8 
Βα ὑμδῦὺ 1ὖ Βίηρβ τηοϑὺ ΤἹΟΒΪΥ αὖ ἀοδίῃ, Β6 γοὺ δαάτωϊία ὑμδαὺ ἰὖ 

ΒΒ 4180 δὖὺ οὔμοὺΡ ὑϊπ108 (ᾷδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρὸν ῳ). 

ΤΟ οἹἀοβῦ σϑἔθγθῃοοβ ὕο 108 ΟΥ̓ 8 ΚΘ Π0 τηθηθοη οὗ {Π 6 ΔΡΡσοόδοῇ 
οὗ ἀθαῦῃ δηὰ τορασὰ 1Ὁ 88 ἃ ἴδῃ δῦ ΡΒΘΠοιμθηοη οὗ 1085 ζ72 :. οἵ. 
Ἡοσηοσ, ἢ. 1|. 468 ; Ἡρδβοα, δου. Ηεγο. 816. (Οἵ, Ατιβίορῃ. Αν. 

716; ΟαΠ]ἴπὰ. Ἡ. ΑΡ0]]. ὅ, Η. Ὠδε]. 249, ἴῃ πβῖοῖ ἰαϑὺ ραϑβαρα {ἢ} 8 
ϑΎ ΔΒ ΔΓ ΓΘΡγθϑθηΐθα 88 Βιηρίηρ, ποῦ ὁ ὕπο οσοδδίοη οὗ {Π 6} ΤῈ 

αἀοαύῃ, Ὀαὺ οἡ ὑμαῦ οὗ {86 δὶγίᾷ οὗ ῬΒΟΡαΒ.) 
ΑἸ ΒΟ ρΡ, 88 δῖν ΤὨΟπΔΒ ΒΓΟΥ͂ΣΤΙΘ Το τα, ὑπ 6 ὥὄσϑη, 88 μανὶην 

ἃ “δυϊτοβύσουβ 111, 18 ποῦ ἃ δγὰά ἔτομη ΜΒΙΘὮ τπυϑίο πηρηῦ ὉΘ 

οχρϑοίθα, ὕμ0γ0 8΄Γ6 86 6 γα] οἰτουσηϑύδηοθβθ ΒΟ ἢ ὕδικθη ορϑῦθοσ ΓΘ 

δοαυδίο ἰο δοοοιῃῦ 20. 108 γραυθηῦ θηγοϊτηθηῦ ἴῃ δηοϊθηῦ ὑἱτὴ65 

διλοηρ ὕΠ6 ὈΪΓαΒ οὗ ϑοῆσ. ΤῊ ταϑδ]οβϑίϊς ἔόστη, [8 ἀ422]1ηρ' ὙΤΕΙὕΘΠ6Β5, 
ἴΠ6 στᾶοθ οὗ τηούϊοῃ οἢ ὑμ6 6δ]θιηθηὺ οἵ ψῦθυ, ἀπ {16 Ἰου ἔγθθάοιῃ 

οἵ Εσῦ ἴῃ [6 οἰοιηθηῦ οὗ δ'ῖ, δοι Ὀ] π6α ὙἹΓ 105 ἸΠΟΑΡδολΥ ἴο τονα 

ὙΠΠῈ 6886 ΟἹ ὅπ ΘΟΙΆΙΠΟΠ Θἰθιηθηὺ οἵ θαγύμ, Ὑγ6Γ6 δας ΓΘ 8. τη δ Κῖπρ᾽ 

οὖ 0818 Ὀϊγα ἔον Βὶρἢ Ροδϑῦϊο δϑϑοοϊδῦϊοῃβ - Ἐ δα ἃ σταγϑῦϊο ΒυτΩ  ] 151 

Μοῦ ΘΑΒῚ]Υ πα ἴῃ 10 δὴ ᾿πηᾶρα οὗ 86 ὅπῃ τηον]πρ ἴῃ τοϑρὶ πάθης 

ΤΩ] ΘΥ οὐ ὅδ ἔδοθ οἵ ὑπ μϑᾶγϑῃ, δῃα δὖ δυϑθῃηΐϊηρ δῃα ῃοσηΐηρ' 

Ῥανμίης 18. ὈγΙρ ὕηο85. ἰὼ ὑπ Ῥαίῃ8 οὗ Οὐθᾶῃ.0. [ἋὉ0 τὰβ Ὀυΐ ἃ 

᾿' ΤῈ ῬΘΟΌ]ΑΣ οοπῆρῃταύοι οὗἩ [89 ΠΘΟΪΚ ΤΘΒΘΙΔὈ]ηρ; ἃ ἰσυταρθῦ ΒΘΘΠῚΒ [0 

δᾶγθ οομέ σι υΐοα ἰο [86 οχρϑοίδ οι ὑμδὺ 10 ροβϑοϑβοᾶ 89 ρόῦγοσς οὗ ρίνιηρ 
ζουἢ ἰσυταροῦ-κθ βουμβ (οἴ. Τποσ. ΤΥ. ὅ47). ϑοσυϊυβ (οῃ Ὑισρ. Ζη. Ὑ1]. 

700) αυούο8 ἃ Βίαὐοθιαθηῦ 88 1 ἔσοτα ῬΊΗΥ, ἴο ἃ βίτηῖαν οδϑοῖ : Ἅ ΟΥ̓ρΟΒ 1ᾶθῸ 
ΒΌΘΥΪΙΒ ΟΔΠΘΙΘ, απἷδ 0011 Ἰοηρα Βαρθηΐ οὗ ᾿πῆθχα ; οὖ ὩΘΟΘΒΗΘ οδύὺ οἱ υοίδηΐθσα 

ΨΟΟΘΙΏ ΡΘΣ ἐοησιρι οἱ Μοχμοδιη υαγία8 τοὰᾶοσο τμοἀμίαξέογιθ8.᾽ (ΟἸΟΤΩΡΑΓΘ {86 
ἱπίοσοδμρ οὐἹ ἱοίδηα οὗ δὲς ΤΠΌΤλΔΒ ΒΟ οα (80 δ! -Βοπρ, 8πα {μ6 ποίθβ 
οὗ ͵8 ΕαϊΐοσΣ (γυϊραν Εστόοσβ 111. 27). 

Ν 
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ϑίθρ ἴο δοιμῃρ οὺθ 108 ᾿ἱηνοδυλθαγο 88 ὑμ6 Ὀἱγὰ οἵ ΑΡρο]]ο ((ἷο. Τα8ο. 
1. 80) ὈΥ Δϑουϊίηρ; ἴο 1Ὁ {86 δἰπηοϑῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ΔΟΟΟΙ 18}: πηθηῦ οὗὨἨ 8 
σι οὗ βοησ.Ἐ 

ΤῈ οτἱρίη οἵ ὑμ6 ποίΐοη οὗἉ 1.8 τη 6] Οα]ΟυΒ..685 ἂὖὺ ἀθδί]ι 15 ἀὰ8 ἴο 
Ἐ86 Κἰηαἀτοά ἔδπου, ὑμαῦ ὑμ6 ροοίβ, ὑπ βοσνδηΐϑ οὗ ΑΡΟ]]0, ἃ8 {Π6ῖγ Ἰοὺ ϊκβ 

στον Β6᾽ ἢ ἄρα, 8116 ὑπ 1 γοΐοθ ὈΘΟΘΠ.6 Β}Γ1}} (ἢθπο6 αη σι 

. 88 ΘΟ Ποῦ οὗ ἃ ὈΔγα) πᾶ {ποὶγ ἔγδηιθ δὐὐοηδίθα, γγογθ ὑμΘΥΘΌΥ͂ ἀπάθγ- 
σοΐηρ' ὑτδηβέοττηδίίοῃ ᾿ἰηἴο βνγδη8.} Ηθηοθ ὑπ 808] οὗ ΟΥρμϑυϑ (Ρο]. 
Χ, 620 Α..),,ὄ ὰ ραββίῃρ ἱπίο ἃ Π6Ὺ Οσ βύθῃσθ, 18 βαϊ ἃ ἴο ἢᾶνθ οβυβθῃ 

ἐμ 116 δῃαὰ ἴοστῃ οὗ ἃ ὅσγαῃ. Τὴ ϑδυ]]οϑὺ ὕσδοο οὗ Π6 δϑϑοοϊαὐϊοῃ 

οὗ {86 δοηρ οὗ {86 ὅὕ'πτδη τὶ ὑμ6 ϑθᾶβοη οἵ ἀθδύῃ, 18 ἕουηα ἴῃ [ἢ 

Οτρμῖο οὐ Ῥυυθδρογθδῃ ΒΟ γ ] 8, σῇ θγΘ ἢΘ Βρ6Δ ΚΒ οὗ ὕμ6 Ῥσγορῃθύθβϑβ 

Οὐδββδπάγα 88 μαυϊηρ' ΒΌΠρ Π6Γ ΟΥ̓. ΠΙΠΘΙᾺΙ βοηρ : ἡ δέ τοι, Κύκνον 
δίκην, Τὸν ὕστατον μέλψασα θανάσιμον γόον Κεῖται.ὃ 

τοι [86 1ηδρὶ ἱηρΆ οὗ 86 ρορίβ 1Ὁ 18. ῬΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ἴο ὑθγη ἴο 

086 ἰοβυ ον οὗ 86 δηοϊθηῦ Ναίυσδ ϑίβ.Ό. Τὴ6 πδίὴθ οὗ Ασϊβῦου]θ 

15 ἐουηα οα {16 8146 οὗ ὑπ ρορῦϑ, ἴῸ Σ ἢθ ἀθβοσῖ 8 {π6 ὈΪγὰβ8. 85 ποῦ 

ΟἾΪΥ τηυϑ108)], Ὀαὺ 4180 88 Τγ8108] αὖ ἀθδί (ὠδικοὶ δέ (οἱ κύκνοι), καὶ 

, Δ ΨΟΥΥ ΒΊΑΣ 18 [ἢ6 ἴδπου οὗ Νοπηυβ (ΠοπγΒ. 11. 218), (μα ἴῃ [89 τὸ- 

Ὀ6]]οπ οὗ ΤΥρθδοι ΑΡΟ]]1ο αἰβρυϊβοα Ηἰτηβο] ̓  Ὀγ ὑσδηβίοστοδίϊοι ᾿ηΐο ἃ βψδῃ. 
1 Οορᾶσο [86 ΖΕ ΒΟΒ θαι Ρἱοΐασθ οὗ ἔμ9 νι μοσθᾶ ῬΒοσγοῖάθϑ: δηναιαὶ 

κόραι Τρεῖς κυκνόμορφῴφοι (Ῥτοτα. Υ. 796) ; αἷβο Ἐατίριᾶο8 Ηοτο. ΕὰΣ. 
110, γόων ἀοιδός, ὥστε π ολ εὸ ς ὄρνις: διὰ 680, κύκνος ὥς γέρων 
ἀοιδὸς πολιῶν ἐκ γενύων κελαδήσω. 

 ΤῺΘ ΒΙΘΥΟΡΊΥΡὮΙΟ Βυτλο]βθτα οὗ ΕἸ ργρὺ οοπίσιθυΐοα ἸΑΥΘΟΙΥ ο ἄθνθὶορθ 

18 που. οοοσαϊπρ ο ΗοσΆΡΟ]]Ὸ (. 89), ἴλ9 βρῦγο οὗ [86 βύσαῃ ψὰϑ ἐδ 9 
Βοσορ ΥΡ ίο ἴοχ ἃ Ταῦ Βῖ08] οΪἃ τηδη : Γ᾽ ἔ ροντα μουσικ ὃν βουλόμενοι 
σημῆναι; κύκνον ἅ ὡηραφοῦσιν" οὗτος τὰρ ἡδύτατον μέλος άδει 
γηράσκων. ΟὈΤΆΡΑΙΘ ἰδ6 ἔἈ ΠΟΙ] ἱταδρηπίηρβ οὗ Ἠόσαοο (Οὰ. 11. 20, 9) 
τορδταϊηρ, μ18. οσ δάνδηοῖπρ Ὑ6 678 δηα δανδποίηρ, Ροϑίο βαταο.---ΑἩ βουρὴ 

66 Δ.Θ 1π0 ἰσϑοθδ οὗ ΒΌΘΒ. ἃ ΒυτΆθΟ]θτ ἵπ ἩΌΤΆΘΣ, ἃ Ῥσορδγαίϊου ἔὸσ 108 σθοθρ- 

ἀΐοῃ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀϊβοοσηθᾶ ἴπ [δ6 ὈΘαΌ ] β᾽πι}]6 ἱπ (86 (τὰ 1Πἰαὰ (1, 160), τ θεΘ 
[89 Ὑτοΐδη Βοπίοσθ, ομθοσα] ὑμχουρ ΒΕτῖνο θα τὶ ἀρθ, τὸ 1ΠἸζοπθᾶ ἰο 

ΤΑΘΣΤΥ͂ ΟἸΣΤΡΙΤρ' ΘΤΑΒΒΒΟΡΡΘΙΒ: ὙΠ} ΒΟ. ΘΟΙΏΡΑΣΤΘ 9 Απδοσϑοηίο οἂθ (48) 
ἴο ἐπθ τέττιξ 88 θοίϊπρ ἀπαθὴβ ἀπὰ ἀναιμόσαρκος, διὰ [86 Ονϊάϊαῃ 
ἀορβου ρου (Μος. 11. 8378) οὗ {89 ἰγαῃβέοστηδίίζοη οὗ (86 Τὐρυτίαη Κίηρ 
Ογομυϑ: “ ΚοΣ οδβὲ ἑθμμαία νῖσο, σαμόθαμθ Ο08Ρ11108 Ὠ᾿ββίτηυ]δηΐ ρίμρι, οἷο. 
ΤῊ6 ΤΟΒΟΙΔΌΙΔΏΟΘ ἱπ βουῃὰ Ὀθύνθθη οὔπο δπὰ οὔπιβ Βοθιὴ8 ἰο μᾶνθ φίυβῃ 
ἃ ἴαυὶμοσ νουϊβ τ ]τυἀθ ὑο ἐπ ποΐλοιι, αὖ 811 ουϑιΐβ ἰπ Τί Γἀξογαΐατο. 

ὃ Ατλοηβ' (80 ΤΩΟΓΘ ἱπηροχίδηῦ 81] 810 }}8 1Π Δέοσ σα ο {818 ποίζοῃ ἃχ0 
Ονἱϊὰ Ἡοτοϊά. ΨΙ1. 1, ΕαΒῸ 11, 110; Μαγίίαὶ ΧΙΙΙ, 77; οἵ, ΒΒΔΊΘροδσο, 
Κ. Ζολη Υ. 7; ΟΥ611ο Υ'. 2; Ῥαββίοπαΐο Ῥ:ρτίτη, Χ Υ͂ΙΙ. 4; αἰβὸ ΤΠ Βοπ’ Β 
“Ὀγὶηρ ὅ'νϑῃ.᾽ 

2 Κ 
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περὶ τὰς τελευτὰς μάλιστα ἄδουσιν, Ηϊεῖ. Απΐπι. ΙΧ. 12,4) 
ΤῊ ταδί σιν οὗ δηοϊοηῦ δυϊδβογιεῖθα, ΒΟΎΤΟΥΘΊ, 18, τυ Ὁ 16 Θχοορ οι, 
διραϊμδῦ ὕ8:9 ΤΟΙ Ὺ οὗ 86 ἀϑαι-βοηρ οὗ [86 ϑ'ντναῃ. ΑἸδχδαπάον οἵ 
Μγηάμδ (ᾳποϊοὰ ὈΥ Αὐἰμοιθυδ ΙΧ. 398 1).) [6118 υ8 ὑμαὺ ἢ [88 
[0] οτνθᾶ εαἷοκ βγαηβ ἴῃ οσάοσ ἴἰο οδίοιῃ ὑπ ὶσ αἀγίηρ δἰσζαΐηδ, Ὀὰὺ ἴῃ 

γαΐη ; 2Ε]αη (άασ. Ηϊοῖῦ, 1. 14) Θχργοβδοθ αἰβθοὶαῖ : δηὰ Ρ]ΙΩΥ 
(ΒΕ δι. Ναῖ. Χ. 82) οὔβεῦνοθ : “ ΟἸογᾷπι τροσῦθ Ὡδυγαίν 8460]}15 
οδηΐυβ, ἔαϊβο, υὖ ἀγοϊΐτον, αὐέσιοί ἐχρεγεηιοηξῖδ.᾽ 

ΑἸαοῦς ἴΠ6 Ναίαγα! δια οὗ τηοάο ΓῺ ὑϊπ|οδ, 8116 ἔποτὸ ἷβ οοῃ- 
δἰάοσδῦϊο ἀὐὈϊΘΙΥ δὲ ἴο Π6 ἀθαύ}-ϑοηρ, Ἐ ὕμογο ἷἰ8 δρυπάδηοο οἵ 

ουὐϊάθποθ 88 ἴο ἰδ τηυβίοδὶ ρότγοῦ οὗ [8:06 ἯΙ ϑνσδα (Ογοηῦϑ 
Μυπὶουδ),,} ὙΒΙΘῺ 18 ἴῃ ΟἿΣ ΕΠὴ6 ΘΒ ΘΗ͂Υ 8η 1 ΠΔΌϊ δηῦ ἴῃ {8:0 ΤΊΟΓΘ 
ΒΟΙΔΙῪ ρᾶγίϑ οὗ 8:6 ποσύμοσῃ Ἰαὐϊυπ 68 οὗ ὑ80 ἰθιηρογαῖθ σοῦ. [ὑ 

ὙΔ8 ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἴτοπὶ ϑυςῖ δοοουπΐδ οὗ {818 ΟΡ 88 δηοϊθηῦ ὑχᾶνθ]]0185 
δὰ Ὀγουρῃὺ Βοῖηθ ἔσοτα ὕ86 τῆοτο ΗΥρΟΓΌΟσΟΘη σορίοηβ, ὑμαῦ ΔῺΥ 

οἱοιηδηίδ οὗ ἴδος τοῦ ἴῃ ο]4 ἔὔτηθ ἀογίνοα, οοη οηδιοίηρ 089 ΟἸ6Θ 
οοσωϊθοη δ6]16[ οὗἉ [Π6 Ἰαὐθηῦ τηπβῖο ἴῃ [86 ϑ'νδη. 

“ ΟΚοα αἴἴἔττοδ (ΑἸΊροσα. Ναΐασ. αθϑοῖ., Βαμα Ὑ11. Ρ. 482) : “ Τὸ ἱβ ποί 
8 Βτουπά]θ88 8010, ψμδὺ (89 ο]α ῬΡοοίθ δδυ, ὑδμιαὺ (89 σας, θὰ πουπᾶοά, 
ΤΑΔΙΓΟΒ 18 γοΐοθ Ἀθαχζὰ τὸ {89 Ῥθ8] οὗ α εἴϊγοσ 0611, Β.11] βϑέτοιιρον 18 89 
Τοαστα Ων οὗ Εστηδη (ΤΎΔΥΘ]8 ἴπ Αἰθοσίδ, ἔσθ }8], ὉῪ ΟὈΟΙΪΘΥ, γο]. 11. ν. 48): 
“Τμδὺ (86 ονφημϑ οἷον, τ θη. σψουπᾶρθα, ῬΟῸΣΒ ἔοσί 18 αδὺ Ὀχοδίδι ἴτι Οἷθδσ 
διὰ Ἰουὰ ποΐθθ, 18 ΠΟῪ ΠΟΥ [ὉΓ οοείδί. ΟἼΥΪΟΣ, ΒΟΎΘΥΘΣ, τοὐθοίοθα [9 
ἀθαίι- δου 88 ἃ 186. 

Ἱ “ΤΟΙΣ οὐἷοα αζὸ Ἰουὰ, ἰτααροί-ἶκο, δηὰ θη ῬΣοοοϑηρ ἔτοσῃ 8, 
ἀϊδίδῃιοθ, οἱθασ, τωϑ ον, δ ἃ ΣΟΒου ὉΠ προ [86 βουπαβ ἔγοσα ἃ ἀἰβίδη Ὀθαπᾶὰ 
οὗ τυυδῖο. ΤΏΘΥ δ1ὸ ἀθβοσιροα δ βανίηρ ἃ ῬΘΟΌΠ Αγ οχοϊηρ οϑοί ὁπ 
[δο Βυτηδη τηϊπᾶ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ ἀθβοσέ σϑρίοσβ, δπὰ ἴἰο χίνϑ χίϑβο ἰο ἐδθ9 
τηαοδὺ ΔρΡΥΘΘΔὮΪΘ ἴ 6 ρα. ΤΏΪΒ 1 ὁδη Ὑ6]1 πηάἀοταίαπα, Βαυΐπρ οχρογίοποοᾶ 
ἴδιο ΙΣΚο, αι βοοΐπρ απὰ ᾿ϑαείηα ἃ βοοῖς οὗ ἃ βπϑπβ ἰπ (80 Ηορσί ἀο8.᾽ 
Μδορηνσαν, Βυιὑδἢ Βιτάβ, νο]. ΓΥ͂. 662. ΤῊΐδ ἀθβουϊρώομ δοοουὰδ σοιιδτῖς- 

ΔΌΪγ Ὑἱ (89 Ἡοαίοάϊο ἀθβοσι ρου οὗ [μον ποθ (μεγάλ᾽ ἤ πν ο ν, 80. Ηδτο: 
916), δηᾷ 18 ̓ π Κοορίπα τὴ [89 11π68 οὗ ΕἸΣΙ ρ  ἀ98, ΤῸ Ρ]δοθβ ἐμοὶν Ββαυπὺ ἴῃ 
ἔδο οαΐος οοοδι (ΕἸ. Ῥδοία. 834), πηγαῖς δ᾽ ἐπ᾿’ ᾽Ωκεανοῦ μελιβόας κύκνος 
ἀχεῖ. Οοτιρασο ἔμθ ὙΊΣ  Πδη γἱοίατο οὗ ἔμ6 Βίρμύ οὗ ἐμ τβὶβεϊἑτιρ σαης 
(ἄϊπ. ὙΠ. 700), ὮΘΣΘ βοσὴθ οὗ ἔπ οὐ [Ὧο8 Βπὰ ἔδυ τ (ποτὶ 88 πο ἁγίης 
ΟἹ [19 οοοδδίοῃ οὗ ἐμοῖσ δοσιᾳ.-- -ΟὐλοΣ ἐοδβίσσλοσἶθθ ἔγοση τηοάθσῃ ΝΙαἴῃσα δὲ 
ΤΥ Ὧθ ουπὰ ἴῃ ΤΎθοΣ᾽ 9 ΟΔ Ἰδοῦ, Ρ. 189; 4160 Νοΐοβ. διὰ υοσίθα, νοὶ]. 

. Ῥ. 108. 

ᾧ Οὐμρασο {890 ἰοβοηὰβ σορατάϊπρ 89 Ηρ θοχοδῃ ὥὥἴσΔη8 1 ΡΙΟΙ]Ο Σ᾽ Β 
Μγίμ. (1. ν. 167). 
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ΝΟΤᾺΗ Ρ. 
(ΡΑΘΕ 82.) 

ΟΝ ΤΗᾺ ΡΑΞΞΛΔΟΕ ΒΕΘΟΑΈΒΌΙΝΟΕ ΞΟΜΕ ὈΙΨΥΙΝῈ ΜΟΒΌ᾽ 

ΤῊΞ ἰγδηβδυϊοη οὗ [818 ἴδιπουβ ραϑϑᾶρο (86 10.) τῦηβ ΡΟΥΘ 88 
ΤΟΙΙΟῊΒ :---- 

“ἘΔ ὴρ 018, ὑμδὺ 16. ὕἴο 88 Υ, 1 ἃ Ἰη8ῃ οδΔἢ ΠΟΙ ΠοΥ Βηά ὑδθ ὑτα ἢ 

ἘὈΥ ἐδ δχϑγοῖβο οὗ δ᾽8 οὐσῃ δου 168, ΠΟΡ ἸοδτΏ 1 ὑΒβτουρη ὑΠ6 Β6ΙΡ 
οὗ δηούδου, ὑβθη Βανίησ ὁἤοβθη ὑμᾶῦ Ὑ ὮΙ 15. δὖ 811 ουθηΐβ 86 Ὀοδὺ 

δΔηα χιοβὺ ἰσγοΐγαρδ]ο οὗ Ἠυπηδη ΠοΟίΣ 68, ἢ6 οὐρῆῦ ἴο ϑιηραγκ 
ὉΒΟΓΘΟΏ, ΕΠ ἃ ΤΩΔΙΠΘΡ ρΟϊηρ ὅο 868 Οἡ ἃ ταῦ (ἢ ἀοίδυ]ῦ οὗ ΔῪ 
Ὀοῦῦοῦ ΘΟΠΥΘΥΔΠΟΘ) 8Πα 8811 ὑβγοιρ 1168 νογαρθ, ἐμᾶῦ 18 ἴο ΒΑΥ͂, 

ὉΏ]65Β 1 ὙΟΓΘ ῬΟΒΆ10]6 ὕο Ρῥγοσθθά ΟἹ ΟΠΘ᾽Β ὙΨΒΥ͂ ΙΏΟὙῸ ΒΘΟΌΓΟΙΥ δηᾶ 
ὙΠῸ 1685 ἀδηρον Ὁ ΒΟΙῺΘ ΗΤΙΏΘΙ γ0586], ΟΥ̓Κ ΟΠ δοιιθ Ὠινίηο Ὠοο- 
ὑ{1π6.᾿ 

Ἀ ριαἀαθίοη οὗ Ῥοβϑὶ 016 ΘΟΌΓΒΘΒ 15. Π6 6 1παϊοδίθα, ΜΟΙ ΤΩΔΥ ὉΘ 
ἀππ8 ἀθβουθοα. 17 ἃ τηϑη οδημοὺῦ γοδ0}} ὕΠ8 ἐόγγα ἤἥγηια οὗ ἐπιστήμη 
οἰ Π6Ρ ὈΥ 8 ΟὟ ΒΔΓ Ιηρ᾽ ΟΥ ΕΥ͂ ὑῃαΐ οὗἨ δποῦμον (εὑρὼν ἢ μαθών), Ἰοῦ 
τὴ ἰταδὺ ΒΙΤΉΒΕΙΕ ἴο {86 Ὀοϑὺ δόξα! Ἠ6 ὁδὴ πᾶ διηοὴρ ΒΌϊηδη 

“ Ἠοϊπδοχέ ἰουπὰ αἰ ΒΙοΌ] Υ ἴπ δοοορεϊπηρ ἢ αἴλος ὀχήματος ἴῃ [9 Βθη89 οὗ 
δίρσ, “ Οὗ ἵη οὐδόν τρογἦϑ, 108 ΒΔ] ΒΘΏ86 Ὀοΐῃρ; σέ, ἀπ [μογϑίοσο οχοϊπαϊτιρ' 0.16 
ΟΣ Οἶμοσ οὗ ὕτο αἱξοστιαίνοβ, ᾿πϑίθδα οὗ ἰἀϑπ  ἔγίηρ ἔθ, Το Ζυτίοι οαϊίοτα 
ἴο]Π]ον Εοϊμάοτξ δηᾶ οπιῖῦ ἢ, τιδϊτίπρ λόγου θείου βίαπὰ ἴπ ἀρροπίἐΐοι ἐο 
ὀχήματος. ΤῺΘ οταϊβδβίοῃ οὗ ἢ 18, βοῦσθυοσ, Βοατ  ] Υ 7 Β|1Η8}16 'π {86 ἔδοθ οὗ 
411 6 ΜΗ5. διὰ {λ6 νοσβίοι οὗ ΕἸοΐμαν, πὶ πο ἰδ 18 τοηἀθσοά : “ Β1 ποαυϑαῦ 
Βυταϊοσὶ αυοᾶδτα γϑμΐσυϊο νοΐ ἀΐ πο 8]}16πὸ γοῦθο ὑαϊιΒ δο ταϊπουΐ σατα ροσίου]ο 
ἔσϑθδτο." ΤΈδί ἐδ βἰρτιβοαίίοι οὗ ἢ 158 ποῖ β8ὸ 1ἰτυϊνοά δ Ἠοϊπαοχέ δ]]οροᾶ, 
διὰ (μδὲ ἢ δηδυοσοα ο δὲνο οὐ δ67 ΔΒ τ} 11 85 ὕο συ, 18 το δ ϊἕοϑὺ ἔγοση (ἢ [0] οὶ 

Ῥαβεδρθθ, ὙοσΘ ἰδ ἷβ ΟἸΘΑΣΙΥ Θροχοροίίο: βοι. Ῥοσβ. 860, ἦρξεν μὲν ὦ 

δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ, φανεὶς ἀλάστωρ, ἣ κακὸς δαίμων 
ποθέν. ΤΌ. 430, οἱ δ᾽, ὥστε θύννους ἢ τιν᾽ ἰχθύων βόλον... 
ἔπαιον. ϑορῆ. ῬΆΠ]. 984, ἐναίρων νεκρὸν ἣ καπνοῦ σκιάν. 

Τ Οοταρασο {86 Ἰπηατοᾶ Ἰδσηθηΐ οὐ ὅδ τωσαΐδβ ᾿ὰ 107 Α. ον Βυσηδη Β6]Ρ- 
Ἰθββῆθδβ, Ἡ ΒΊΟᾺ βοογαίον οημἀθανουσθα ἴο Θ018016 ὈΥ͂ ΘΧ ον ΐπρ Ηἶτα (0 γα]υθ 
189 Ἰρδὺ τ ΒΙΟΩ Ἀ6 ἈΔ8, θτθπ δἰ ἐπβουρᾷ Ὀυὺ 8 οἸἰτητηθσίπρ,. 
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ἀοοίτίηθδ, [Πδὲ 15 ἤο βδύ, 1 οἠθ οου]Ἱὰ ποῖ μοῦ τῇδ 18 8.}}} Ὀδίζοσ, 

(θεῖος λόγος τι2), ϑοηθ Ὠὶνίηθ οτά ἰο αἀϊτθοῦ Ηἷ8 ΨΔΥ. 
ΤΏΘΓΘ 8.6 ΤΘῸ ρΔΒΒΑΟῸ5 οὗ δηοϊθηῦ 11 ογαΐαγο, ΜΙΟἢ ἴῃ ΙΩΟΘΓΗ 

Ὀπμ68 Πᾶν Ὀθθὴ ὑμ6 βυδ᾽οοῦ οὗ 80 ἔγοαιθηῦ γϑἔΐθσομποθ 88 ὑ818, 
ἸΠΆΒΙΏΌΠΟΝ 88 10 88 ὈΘΘᾺ ᾿ΒΌΪΥ Δρροδὶθᾶὰ [0 88 8ῃ δχργοββίοῃ, οἢ 

086 ρᾶτῦ οἱ ῬΙαῖο ἰπηβοθ} ἢ, οὗ Ἰοησίπρ ἴοσ 186 “τ οτο δῦτα ψογά᾽ 
(βεβαιότερος- λόγος, 2 ἘΡ. Ῥοΐ. 1. 19) οὗ ἃ Βαονεϊαίίοῃ ἔγοσῃ 

αοά. Τὸ ὑδὲὴ8 νἱϑῖνν ἰῦ 8 ἢὸ οὈ͵οούζοη. ἴο 8]16ρθ ὑμδῦ ὑπὸ αὐΐογϑῃοθ 
οὗ 818 “Ῥο; οἷαπιαηἔίβ ἐπὶ Τεδογίο᾽ ἈΔΡΡΘῺΒ ἴο θὰ ραὺ ἱπίο [86 

τροσΐ οὗ ἸΙΤΏΙηἾα8, ἀπά 18 ποὺ ἰουμπα ἴῃ {μᾶὺ οὗ οογαῖθα ΤῈΘ 

ῬΔΒΒΑΡΘ 18 0Πη6 οὗ Βαςσῃ οἰδρογδίίοη, δῃὰ 86 1ἄθα τ σοη δίῃ 18 ἀνγο]ῦ 

Ο ὙΠ 80 στοδῦ ΘΙ ΡΠΑΒΙ8, ὑμαῦ [ΠΠ0 ΒΥΤΩΡΔΙΗΥ οἱ Ῥ]αῦο ἱτηβοὶ ἢ 
ταυδὺ 6 ἀπάογβίοοα ἴο ρῸ δοηρ σι ῖθἢ ἰδ." βΌΘΙ δὴ ἱπέργθμοθ σθοθῖνοβ 
Βίγοηρ ἢ ἔτοτῃ [86 οοῃδι ἀογδίϊοῃ, ὑμδῦ ἃ [66]1ηρ οὗἩ {π6 Ὀδμοδῦ ΟΓ ἃ ῥτθ- 

βου ηθηΐ οὗ ὑπ6 ῬοΟΒβι ὉΠ οὗ ἃ Ὠἰνὶπθ Βονοαύϊοη 18 ταδηϊοαὺ ἷπ 
ΟὗΒΟΡ ρᾶτγίβ οὗ Ρ]αιοηῖς ὑμβουρηῦ. ϑοογαίεβ ὕδιζϑϑ 11 [0 στδηΐθα 88. ὯὨῸ 
δίγδηρθ ὑβίηρ ὑπμαῦ Οοα Βμου]ά οοιηπιυηϊοδῖΐθ τ ἢ} ΗΒ ογοαίτγοα 
Οὐ ὕπο θαγῖ, ἴῃ ῥχγοοῦ οἵ ψῇῃϊοῖ τᾶν Ὀ6 τηρηὐοηρα [18 1π ϊπιδ- 

[ἰἸοη8 οὗὐ δΐβ οσῃ 6] 10 1 δἷβ δαιμόνιον ΟΥ ὈἰνΙΠΘ γοΐοθΘ : οἵ, 

αἰδο Χϑῃ. Μοπι. 1.1, 9. Οὐταραγο 8180 Ῥο]. ἵΧ, ὅ90 Ὦ., ἄμεινον 
παντὶ ὑπὸ θείου καὶ φρονίμου ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν οἰκεῖον ἔχοντος 

ἐν αὑτῷ, εἰ δὲ μή, ἔξωθεν ἐφεστῶτος : Τἰπιδουβ 72 Ὁ., τὰ μὲν οὖν 

περὶ ψυχῆς .... θεοῦ ξυμφήσαντος, τότ᾽ ἂν οὕτω μόνως 

᾿διεσχυριζοίμεθα. 

Ιὴ {818 ροϊηὺ οὗ νἱονν [88 οοτητηθηΐ οἵ ΟἸΥΤΩΡΙΟἀΟΓῸΒ 15 ἰηϊογοβῦ- 

Ἰηρ᾽, 88 Ἰῃα]οαίλπρ ἐμδὖ 1 Η18 ὕλπηθ ὕ8.68 ραββϑδρθ γγχ88 δούθδ]]ν οι ρ]ογοά 
ὈΥ ΟἸ γι βϑυϊδηβ 1η 86 Β6ὴ86 ἰπ ΒΊΟΣ ἰῦ ἢ88 ὈΘΘῚ ὨΔίΌΓΑΙΥ δοοορίεα. 

Ηδ 8818, τές ὁ ἀσφαλέστερος καὶ ἀκινδυνότερος καὶ βεβαιότερος καὶ θεῖος 

λόγος; οὐ δήπου, ὥς φασιν, ὁ θεόθεν ἐκ δοθε ς᾽ δοξαστικὸς γὰρ 
[ δ ́ιἷἋ .ο " ἘΝ ε 3 ! φ 8 “. ε ον “΄Ἡ 4 ὁ γε τοιοῦτοφ᾽ ἀλλ᾽ ἐστιν ὁ εἰρημένος αὐτοπτικὸς νοῦς ὁ θειῷ τῷ οντι συνων, 

“ Ἡ. Βοδηάϊ (Ρχοξτ. Ρ. 22, 1864) μα8 ἐμοσγοΐοσϑ (89 20] ον πες οοτασησχ : 
“ΤῸ Ὀίνπο διῆοσχὰ ἷβ8 ρμυΐ ἴπ οοπίγαδὺ σι (86 δρονθεσηθηποηθαὰ Ὠυταδα 

ἀοοίτίπο. ὙΥ̓Βοΐδοσ Ῥ]αῦο 84 Ἰοσϑ ἱτησηθαϊδίοὶυ ἴῃ νἱθνν [πο ἔμθη υπάϊνυϊρσοὰ 
ἀυοίγποβ οὗ ὑδ0 ΜΎβίοσ 98, 88 βοσὰθ ὑπ, ΟΥ συ μοίδοσ δ6 ἐμουρηύ οὗ ἃ Θινῖπθ 

νοτὰ Ῥουῆδρθ αὖ βοπὶθ πη σϑϑοδίηρ Ὠυτηδυίν, [86 ἐπουρθΐ 18 οἷθᾶσ. ΤῈΘ 
Ἰονοσ οὗ ὑχυΐη, ἨΘ Τὰ 68:8 ἴο ΒΑΥ, Ὑ11 βίσι γϑ ὕο ΘΟ ΠαΌΘΣ {16 Ῥοββθββίοι οὗ ἐσυία, 

Οἶἴμον ΌῪ ΒΒ οὐαὶ ΤΔΟῸ 198. ΟΥ ὉΥ {8 ΒΘ6ῚΡ οὗἨ οἴθσβ, δὰ “111 βαιβεν Βἰταβοὶ 
ὙΠ] βαοῦ τϑϑυ δ απε1}, Ἐτουρ ἢ ἃ ΕἰρσθοΣ πὰ ἃ αἰνίμο τονοϊδίϊουι, 81 ἱτασαϑαϊδίθ 
οοπίθιρ]δίΐοι οὗ ὑπὸ σα ἢ 18 νουομβαίθα. ΤῸ σοτὰ Ψ11 ποὺ {86 ἐβουρδύ 
πϑίθγα! ]ν ἴοχοθ 1860} Βοτηο, {πα΄ Ῥ]αἴο ΒΏΆΟΥΒ ὨΣΤη86})} ὮΘΧΘ 8 ὅϑοσ, δπὰ [σου ρ 

ἃ Ῥχοβοηησπί ἀἰδοειπιοὰ {πα ψ ΒΙΟΩ {Π0 ΕἼ]ΠΘΒΒ οἵὗ της Σϑαλδοα δ᾽ 
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ὡς ἐν Φωίδρῳ. ΑἸΘΠΙΟαρΙ ΟἸγιηρίοάογιϑ ὑμ8 ὙΙΒ168 ἴο ΘΠ 0815 
ἼΔΟΙΤΟ ΟΧΟΘ]]θηὗ ταν ΟΥ πρῶτος πλοῦς, ψῖῦῃ ὑμδὺ οὗ ἃ Ἰον ῬὨΣ]ΟΒΟΡΥ, 

δα ποῦ οὗ Βο]ρίοη, 80 88 ὕο Το ον ὕ86 Ῥαββασο ποὺ βαδβοθρυ Ὁ]6 οὗ 
ἃ Ομγιβιδη δρρ]]οδύϊοη, ἢ6 δῦ [88 βδᾶῖὴθ Ὦπη6 ΓὈΓΏ5Π68 ὉΠΟΟΏΒΟΙΟῸΒ 

ὙΠΓΠ685 ἴο ψθᾶῦ τἂῶϑ ὕ86 παίυσαὶ! ἰπίογργοϊαύου, ὈΥῪ ΘΟῸΡΙΠπρ 88 

οαυϊναὶθηῦ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ βεβαιίότερος καὶ θεῖος λόγος, ὈΠΟΓΘΌΥ Β]ιονίπν 
ὑμδῦ ἢ ἴῃ ἷβ {1π|6 τῦδϑ δα ΓΑΙ]Υ ἰη ογρτοῦθα ὈΥ νεῖ, πᾷ ὑπαῦ [86 βεβαι- 
ὅτερον ὄχημα ΜΈΏΪΟΙ τ͵Β ἀ6ΒΙΓΘα τγᾶϑ ΠΟ οΟὗοὺ ὕμδῃ ὑμ6 Θεῖοο λόγος 

ὟΙ τοραγαὰ ἴο 086 ᾿ταδρθ ΟΙΠΡΙΟΥΘα ᾿π ὑπ ρδδϑᾶρθ, ἰῷ 15 

ῬΓΟΡΔΌ]6 ὑμαὺ {676 18 ἃ 8116 ηὐ 8]] υϑῖοι ἴο ὑμαῦ ραγὺ οὗ ὕ86 ΠΙΒΟΣΥ 

οὗ 88 “Αποϊοηῦ Μδυμογθ᾽ ὙΠΘΙΘ Π6 18 ΤΟργΓοϑθηΐθα 85 βούνιηρ οὖ 

ἷπ Βὶβ τουρ ]γ-οοηδίγιοίοα ταῦ (σχεδία) ἔτοτα ὑῃ6 1816 οὗ ΟἴἌἸΥΡ80, 
ἴῃ ψ ΒΊΟΣ, Κὸ ὑμ6 οι] ἔογρουύπρ 1086} 1π ὑπΠ6 οηὐδηρ οτηθιΐβ οὗ 

ὅθηβο, 86 ΠΟΙῸ [88 ἰδ οοποοδὶθα. ΤῈ γα 1β βμδυύϊδτοα ἴο ρίθοθϑ, 

μυΐ, Ὀγ 86 αἀὐνίπο αἰὰ δπᾶ αἀϊτϑοοη οὗ 1,οποοίμοα, [6 ΠΘΙῸ 18 ΘηΔὈ]οα 

ἴο ΤΌΔΟΒ ὑπ6 Ββοσθ. Τμδῦ {118 15 ὑ8 Ἰαύθηῦ γοΐοθγθηοθ 18 ἔα Π Ὁ ὈΟΓΏΘ 
οαῦὺ ὈγΥ {86 αἰγουχηδίδησο, ὑμαὺ [818 ρατῦ οὗ ὕπ6 Ὠϊδϑύοτυ οἵ ὕΠ]γ5868 185 

ΘΙ ρ]ογοᾶ ὈὉΥ Μαχίτηυβ Τυσ. (0188. ΧΥ͂Ι. 10) 88 δὰ 1] πβιταύοι οὗ 

086 ΒΑΥ]ΠΡ᾽ ΡΟΤΟΓ οἵ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΥ, το ΒΘ ΤΟΡΓοβθηΐβ 88 δου ουτϊηρ, 

ὙΠΘῊ 81] Οὐ ΟΣ δἰ 8 [41], (86 ἔππούοη οὗ ὑπμ6 σοάάοδββ ἴῃ ὑμ6 ΟὝΥ̓ΆΒΟΥ. 

ΝΟΤᾺΕ 0. 
(ΡΑΘΕ 88) 

ΕΧΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒΕΑΒΟΝΙΝΟ ΟΕ ΟΕΒΕΝ. 

ΤῊΕ τϑδϑοηϊηρ οὗ (δ 68 ΙηΔΥ Ὀ6 ΡὈΓοβθηϊθα ἴῃ ὑμ6 [0] ον ηρ ἔοστη :---- 
«Οτδηϊοᾶ, Ο ϑβοογαῖθθ, ὑμδῦ ονθὴ ὑΠ6 ρου βῃ8 016 ὈΟΟῪ σΟὨ Πτι68 

ΤῸ ΒΟΙῚΘ ὕπο ἸΟΠΡῸΣ ΟΓ Βοσῦοῦ ἰοῦ ἀθδῦῃ, δηὰ ὑμαὺ ὑμογοΐοσθ ὑΠ8 

δου}, ΘΙ 18 ΠΟΌΪΟΡ ὑμᾶπ [86 ΒΟΥ, σδπποῦ Ὀ6 ὑβουρηῃῦ οὗ 88 

ῬοΙΒΗΐηρ ἱπητηράϊαίοὶν, 4068 {818 ρῥγονθ ὑμ6 00} 8 οχσίβίθμο 707 

ἐυογ.32 Τῇ ψὸ ἴακα 86 ἱπᾶρὲ οὗ ὑμβὸ ΒΟΥ 88 86 σνοϑίθσο οὗ ὑδ6 

π΄ ΟὈΙΏΡΔΆΙΘ [δ6 Βἰ πα 18 7} ἱτη ΣΎ ἴῃ 98 Β. ποίορ, 99 1). ; 4180 ῬἘ1]6Ό. 14 Α., 
δηὰ Τορα. ΥἿΙ. 808 Β., 8610 178 18 Δ]]ϑροχβοα 88 ἃ υόψασο. 8.0 Οἴοοτο (Τ ι8ο. 
Ι. 80) Ὀογτοῦσα [ἢ Β11}116, “ ἐσηφμαηι ἐπ γαΐθ ἵπι ΤΑΔΤῚ ἸΣΌΤΩΘΏΒΟ ποσίγα υϑλ εν 
ογαῖλο.᾽ ΟὈΠΊΡΆΤΘ 4180 [}6 Βέχ ηρ, Ῥαδδαρο πὶ Ρ]υΐάχοι, ΜοΣ. 1108 Ἐ᾿. 
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ὅου], γοὰ ΠΙΔῪ Οὗ ΘΟΌΓΒΘ Τοᾶβοῃ ἰὴ ἔΔυΟῸ οἱ [Π6 ζτοδῦθσ Ῥγορ ΠΥ 

οὗ {86 Βοῦ]οΣ ρατί βυγνίνίηρ, ᾿υδϑὺ 848 ὁπ60 τιϊραὺ ΒΔῪ ἴπ [86 6886 οὗ 

8 ὝΘΔΥΨΟΙ ὙΠΟ [48 αἰοὰ, [πδὺ 1Ὁ ἯᾺ8 πδίιγαὶ ἰὸ ὑμῖπε οὗ Βϊπὶ 88 

δη᾽ογἱηρ Βοπ16 βογὺ οὗ οχβίθποα, τ μϑὴ γοῦ οουἹᾶ ρμοϊπὺ ἱπ ῥγοοῖῦ ἴο 

[Π6 ραττηοηῦ 6 μδα πόνϑῃ, 81}}} 'ἰπ ροοά οοπάϊ ΐοπ, δα ὑμ6ῃ δδκ, 
Ηον οοὐ]Ἱά [δ τποσὸ ρϑυβηαῦ]ο Ὀ6 ΒΌΡΡροθοά ἰὸ πανθ ὑμ9 ἸΟΏρΘΓ 
ἀυγαίίοι, {Π6 ΟΣ Κπμδη Ὀοϊπρ στοδῦον ὑμ8ῃ ὑμο ψόσκ αὶ Βυῦ πιΆγκ, 
Ο Βοοταῖοβ, ψμδὶ 1 ΒΑῪ : [Ὁ 18. ἢοῦ ΟὯΘ ζδυτθηῦ ΤΉΘΓΟΪΥ, Ὀαὺ 8 ΒΟΣΊ6Ν 
οὗ ραγυιθηΐαθ, ὙΠΟ {86 ΜΟΥΚΙΏΔη ἴῃ [86 οοὔτθα οὗ δ18 118 885 

ὈΠΓΟΥ͂ΤΏ 8819, γοῦ, 88 Ὑ76 866, ἀΘΟΔΥ͂ 48 σΟΙη6 ὈΘίοτΘ ὑμο αϑύὺ ψαγηθηΐ 

ΑΒ ὝΟΙΙ ὑΠΓΟΌΡὮ : ΤΩΔΥ ἰῦ ποὺ θὲ ὑμαῖ, ΜῈ }]6 086 τηδῃ ϑ τοι 
ΓΟΟΚοΟΠΘα 1688 ΠΟὈ0]9 ὑμδὴ ἃ ρίϑοθ οὗ ἄγοβϑ, δ ΒΟΌΡἢ [6 ΤΑΔΥ ἢδνθ 
Ἰοῖδ οπέ ρψαιτηθηῦ ὈΘΗΪπα Ὠΐπι, μου πανίηρ Οσ ΟἿΐ ΤΩΔΗΥ͂, 80 ὍΠ9 
530] τηδὺ τοΐδϊη 81} ΒῸΥ αἰσηΐν οὐοῦ {1:0 ΒΟΑΥ͂, δυγνὶν]πρ' ΤΩΔΗΥ͂ οὗ 

Πο86 ψοβϑυγοϑ ἢ ὙΒΙΘἢ 866 Βσοοδβί γον ο]οῦ 68 ΠΟΥΒῸ ἢ, δα γοῖ 

[1] ἴο ΒΌΓνΙνΟ ἃ οογίδίη οὔθ οὗ ὑμοθθ ἴῃ 7:6 οῃα  ΟΥ, δαιηρ; 

ὑμδὺ 10 ϑ'οι} ΠΔΥ δυγνῖγο [860 αϑὺ οὗ 8686 ὑδΌΘΓΙΔΟΙ] 65. ἴῃ {818 

Ὑγ ] ἃ, ΠΟΥ͂ δΔ΄ΓῸ ἯΥῸ Βυγ6 ἰῃδῦὺ διηοηρ ὑμ6 ὑδΌΘΓΏΔΟΙ6Β 886 ΒιιΟΟΘΒΒΙΎΘΙΥ 
ὈΠ1148 ἔοΣ ἈΟΓΒΟΙ ἢ, ΠΟΘ ΤΩΔῪ ποῦ ὯὈθ ἃ σοί οὐδ ὑμδὺ 711} ΒΌΣΥΙΤΘ 

μον ΗΟΥ͂ οδῃ ΔΗΥ͂ ΟΩ6 Ὀ6 ΒΏΓΟ, ὙΠΘη [6 ἰ8Β ἀγίπρ, ἐμαὺ [818 18 

ποῦ (86 ὈΟΑῪ ἰῃ [80 οᾶ86 οὗ τ ΒΟ. {π6 οδἰαβίσορῃθ 8 ἀοβϑυϊποα ἴο 

[411 ἀροη ὑμ6 ὅοι 85 γ1χ6}}} ΜΑΥ ὑθοσο ποῦ οΟΙῺ6 8 τη ὙΒΘΏ, ἱπ 

118 Ῥαββίηρ ἴσοι βθϑαίῃ ἴο βῃρδίῃ, ὑμ6 ΗΘΥῪ βνογα 5881} ὙΘΑΓ 1086]} 

ὑβτοῦρη Ὀοΐογο [86 Ἰαΐοβί βῃῃδαῦ 15 ἀδοδγϑᾶ, δῃὰ γοὺῦ ὑμογα σου Ὀ6 

ΠΟ ἀθΏγηρ γΟῸΣ ὈΥ]ηςἾΡ]6 ὑδαῦ ὑμ6 βινοτὰ 18 στοδίον δῃὰ ΠΟΡΪ6Σ ὑμδῃ 
[86 Βῃρδίῃ 1᾽ «ΦΘ 

ΤῊῖ8 οδ]οίΐοη οὗ Οθθθ8, τ] ἢ τγδ8 ΟὨ]Ὺ {6 τηδῦοσι ο ψΊο οὗ 

ὁ} ΤΏΟΙΘ 81110Ρ]0 ϑ: πη τηῖ88 ο]οὐ μοα 1ῃ ΤΟΓ6 ΒῈ 0016 ἔοστα, ἀογῖνϑα 108 ἔοσοθ 
ἔγοτα [86 ΡΟρΡΌΪ]ΑΓ ποίίοηβ οὗ Μούθια ρβυομοβίβ. Τῦ 18 ΘΠ ΘΗ͂Υ ̓ ὐογοϑιϊησ 
88 Ὀοΐηρ Δ δηὐοϊραύϊζοη οὗ ὑῃ6 ἀορίια οἵ (6 δ οἱοβ ἴῃ αὐ {π|6, 
ὙΟΒ6 ὈΓΙΠΟΙΡΙ6 οὗ ὑ80 Μοξδιη ρβυοῃ 518 οὗ ὅπ6 Απίτηα ΜΑΙ τοϑυ ϑᾶ 
1η ὑμοῖν 6 }1-Κηόττῃ ἀορτὴδ οὗ ἃ ᾿ἰτϊοα Ἰτητλοτυία! γ. ΟὈΠρᾶΓΘ [80 
ΘΘΏΒΌΓΟ ὈΥ ΟἿΟΘΘΙῸ οὗ {Π9 ἀορτηᾶ οὗ ὑ1ι6 Ξτοϊοβ (Τ 186. 1. 81----82), τ ΟΓΘ 
ἢ6 ΒΡΘδ Κα οὗ ὑῇθῖι 48 ροΐηρ δ ὕο Β66 Κ Ὁπθαβίη688 : “Μ. β΄ οϊοοβ ἀἴ00, 
4] δίας δΗΪΤΊΟΒ ἸΒΠΘΙΌ, 6 ΘΟΙΡΟΓΘ αὐὐτη οχοθϑϑουϊηῦ, 56 ΠῸΣ 
ΒΘΙΊΡΟΙ, Α. Ιβῦοβ σοσο, αἱ, φμοα τοῦδ ἰῃ ἢδο οδυβα αἰ οι εηνιη, 

οβί, 8801 υ]δηῦ ρο886 απτηλιηι πιαηογῈ οογροτε νασαπίφηι : 1Ἰυἃ δυΐθιη, 

αυοᾶ πΟῚ πιοᾶο ἔδ01]6 δ ογοάθηάιπι δϑί, 864, 6ὺ οόῆθθβϑο, αὐοὰ 

γοϊαπῦ, ΘΟμΒοαΌΘΠ8, ἰά σογίθ ποη ἀδηΐ, αὖ, ααστα ἀϊα ρογιμδπβοσὶῦ, πθ 

ἱπίογθαῦ. Μ. Βθηθ γϑργϑῃθηαῖβ.᾽ 
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ΝΟΤΕ Β. 
(ΡΑΘΕ 108.) 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΥΕΒΕΠΟΝΤΥ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΙ.. 

1 

ΓΝ οσχϑιλιηϊηρ (ἢ 9 Βγροίμοβὶβ οἵ ὑπ βου] οοηβι ἀ6γθα 88 ἃ “Ἡδ.τηοην, 
δϑοογαῦθϑθ 18 164 ἤο ὅθ σοποϊ βίοι ὑμαῦ {818 νἱϑουγ οὗ 108 παίαγο ἰδ 
᾿ῃηδαθαυδίο ἴο οσρίδίη [6 ῥῃθποιμθῆδ οὗ 108 το δίϊοη ὅο ὑῃ9 Βοάγ. 
ΤῺ6 οομπδοίουβ δᾶ 8601 τορι ]δῦϊπρ' ῬΟΥΤΟΙ, ἔγθα ΘΟΥ οΑ]]οἃ ὈΥ ὑῈ9 
διηοϊθηΐθ τὸ αὐτεξούσιον, ΨΒΘΓΘΌΥ ὕμ6 οι] ΒΈΟΥΤΒ 8 ᾿Ἰηἀθροπάθῃοθ 
οὗ 86 τηδύουϊα! ἔγϑιαθ, συϊηϊπδύϊησ ἴῃ ὑμαῦ ομδγδοίογίϑιίος οὗ [86 
Ἡστοδη 111 ο41166 ΤΑΡΟΙΌΥ, ϑοογαῦθβ ἀἸβοθῦηβ ὕο ὈΘ0 ἃ ῥγϊμοῖρὶθ οὗ 

ὙΓ8168 1ὖ 18. ἸΏ ΡΟΒΒ10]6 ὅ0 ΤΟΏΔΟΙ ἃ ΤΘΆΔΟ ΟἹ ΔΗΥ͂ ΠΠΘΟΙῪ οὗ χτοδίογίαὶ 

ογδηϊηδίίοη, "ἢ ΤῊΪΒ ἢ6 1ΠΠπδυγαῖθθ ὈΥ 080 αποίαἰίοη ἴῃ 94, Ὁ). ἔγοτα 
[86 Ρδβϑᾶρδ ἴῃ ὕμ8 Οαγββου, σγθογο ΤΠΥ5568 18 Τοργοβθηὐθα 88 οδίτηϊηρ 

8πα σομύγο! ]ηρ Π18 μοῦ 8 ὈΥ̓͂ ἃ ῬΟΥ͂ΤΟΙ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἰο 086 Θιμούϊοηϑ. 
ΤῈ βονθγοιρηὺν οὗ ὑπμ6 ΜΙπᾶ, το ἢ 15 ΡΑΥΟΥ ᾿παϊοαίοα πη 80 Α,, 

δα [Π]Ὺ Θχρουμπασα ἴῃ 94, Β.----Εἰ, 88 ἃ ἴδοι ν οὗ ὨΣγ πο ΕἸΡΗΐ, γγᾶ8 ἃ 

Θοσταῦϊο ἰθηθῦ, 85 15 Ββοσσῃ Ὀγ Χοη. Μοπι. ΤΥ͂, 8, 14: ἀνθρώπου γε 
ψυχή, ἣ εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀθανάτων τοῦ θείον μετέχει, ὅτι μὲν 

βασιλεύει ἐν ἡμῖν, φανερόν. Τὶβ [}]] 6]Αογδίΐοῃ, μούσας, δπάᾶ 

Θβρθοὶδν 8 ἀουθιορτηθηΐξ 88 δὴ διρυϊηθηῦ ἴοῸγ τη νίαν, Δ ΓΘ 

ἄπο ἰο Ῥ]αίο. 

5 Ἰλιοχοῦμβ (Π. 267) ἔουπα ΗἰτηΒ61} αὖ ἃ 1088, τ ἢ πὸ οἶδος ἔπιδῃ τααῦϑυ!δὶ 
ἔδούοσβ, ἴο χῖνϑ ΔΏΥ δοοουῃΐ οὗ οἴου, ἐ.6., ἐλ6 δοίζοπ οὗ ἃ 7,66 οδυϑθ : “ὕπαθ 
οδῦ δ2οο, ἰπαπδτι, [8018 ἀνυβα ὙΟΙαμίΔΒ ὃ ̓ ---ΟΟἸράτο δῖ: Ὗ. Ἡδιλ οι Ἐ 1,θοΐ. 

ου, Μοίδρῃ. 1. ΡΡ. 29, 164: “ Νῖδῃ 15 ποῦ ἃπ οὐβϑῃΐβμῃ; 89 18 8 :πίθ]]]ΘΏ 09 
ΒοΣυϑα ὈΥ͂ οσβϑῃβ. ΤΆΘΥ 816 ἢίδβ, ποὺ Ἀ9.᾽ 

ἐ ΟἸγταρίοἄοσυ (ρ. 138) ρῖνοθ [80 [0]]ονῖπρ οοπαθηβαίίοι οὗ {89 ρτουπαβ 
οἱ ὙἘΙΟΒ Ῥ]αΐο σοϑὺθα ἐμ6 βιρουϊοσιν οἱ ἐπ9 δου], 8ἃ8. ἃ ἀἰβποι οβίαίθ ἔγοσῃ 
ἴδ Βοάγ: ἴδον Δ16 ΟΒΙΘΗ͂Υ ἄγανστι ἔτοτα Τορρ. ΠΙ. 690 Α.-Ο,, Πῶς δείκνυται 
ἥ ψυχὴ τοῦ σώματος ἄρχουσα; ἣ κατὰ τὰ ἑπτὰ ἀξι ὥματα τὰ ἐν 

Νόμοιν' καὶ γὰρ συνα ετία, καὶ εὐγενεστέρ α ὡς ἀπὸ αἰτίας 
ἀκινήτου, καὶ πρεσβυτέρα ἃ ὡς προὐπάρχουσα, καὶ ὃ εσποτικωτέ ρα 
ὡς κινοῦσα, καὶ ἰσχυροτέρα ὡς συνέχουσα, καὶ φρονιμωτέρα 
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ΤῊθ ΡΟΥΘ ροββϑοβδοά ὃν {μ6 Ἠυπδὴ Μ|ΙΠαὰ, ἩΒΟΓΘΌΥ ἰὑ οδπ 
ΘΧΟΘΓΏΔ 86 156 }7 οὐ ῥγυ θοῦ 8617, 80 848 ἴο Ὀ6 ἔὸγ 8 ὕϊπλθ ποῖ ΟἿΪΥ 
ὑ.:6 δι )]θοῦ 1 Ῥαβδῖνο ουηβοϊουβηθβθ, Ὀαὺ 4180 δὴ Ο]θοῦ, 580 ἴο Βρϑδκ, 

οχίογμδὶ ἴο ἰΐ86]---ἰὰ ΟΥΠΟΡ πόγάβ, ὑῃ80 Ῥόῦγοῦ οὗ Βο]άϊηρ βι]οης 
ΒΟ Π]οαῸΥ ἢ ἰἰ86017, 8. ᾿ΤΟΣΓὮΥ οὗ τοραγὰά 88 οὔθ οὗ {86 οδιϊοῦ 

Ῥτογοραίίνοβ οὗ ὑμ18 ϑονογοίσηίγ. τοι 8]} ὑμαῦ τἯὯοδο ὁδὴ ψδῦθου 
τοραγαϊηρ ὕ86 ἔδοῦ 168 οὗ ΟἾΒΘΙ ογοδῦασοΘ ὉΡῸΠ ὑ89 θαγί!, ὑΠ ΓΘ 18 

βοοά στουπά ἴον Ὀ6]1ονίηρ ὑμαὺ Μδη 18 ὑμθ ΟΠΪΥ͂ ΟοὯ6 ὙΠ ΟΝ ροββοθδοδ 
0818 οδαγδοίοσιδιίο, Τὸ Πἰσμοθὺ οὗ 086 Ἰονγοῦ ογϑαϊίοη, ουϑῃ 1ἴ 

δι οἃ ἴο ῬΟΒΒΟΘΒ 016 ἔοι οὗ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΏΘΒΒ, ρΟβδ089 ΟἾ]Υ, 80 
[δ᾽ 88 18 Κποῦσῃ ὉΥ͂ ὉΒ, 8 ΤΠΘΓΘΙΥ ΡΑΒΒΊ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΗΘΒΒ, τ ΒΟ 18 Β᾽ ΠΙΡῚῪ 

Γοοορίϊνο οὗ ΒΟηΒΑ[ΟΩΒ ; [ῸΓ ὑβοῦθ 18 Ὡ0 οὐἹάθηοο ἴο ἱπᾶάποθ τ18 ἴο 

Ὀ6 ον ἰμδῦ ΒΟΥ ῬΟΑΒ088 ὕῃ6 ΙΠΔΥΥΘΙ]ΟΌΒ ΡΟΤΟΣ Οὗ ὕμθ Βυηδη 

ΘΟΙΒΟΪΟΌΒΠ 688, 0 δέ σοηδοίοιιδ δαί ἰζδέψ αγὰ οοπδοϊοι,Ἐ Τοῦ ἰῦ ὉΘ6 

αταηϊοα ὑμαὺ 086 ἄορ οΥ [6 6]θρ]ιαπὶ οδὴ σοπδοϊοιιδῖψ βοραγδῖθ 1086 

ἴγοιῃ ὕΠ0 Βυττουῃάϊηρ τη858 οἱ οΟὈ]θοίθ, 80 88 ἴο αὐΐδίῃ [9 ποίϊοη οὗ 

186 Ψζο, ἰῦ ἀοο8 ποΐ [0]]1ονν ὑμαὺ οἰὑμον οὗ ὑπθπὶ Βὰ8 {1 ῬΟΥΤΟΣ οὗἁ 
ἐγδηβίουτηϊηρ ὕμ6 ἔσο Ἰπίο 71,7 δηὰ ὑβοΓΘΌΥ Βαϊημηοπίηρ 1086} ὸ 

186 Ἰυαρταηοηὶ οὗ 18 οὐχ ὈδΓ, τ Ώ]Οἢ ΡΟΥ͂ΤΘΥ ΠΤ] Δ 1 650} 18. ἃ ΘΟΠ ΠΣ 

ΒΘΟΘΘΒΑΣΥ ὕο 86 ΘΧΘΙΓΟΪ86 ὈΟΐὰ οὗ Εθᾶβοῃ ἴῃ ὑμίπρθ :η16]]θοἴαδὶ, δηᾶ 

ὧφ προβουλενομένη, καὶ εὐτυχεστέρα ὡς λαχοῦσα, οὗ ληχθεῖσα͵ 
--Οὐμρδσο 3 ]υδί (συν. 1.), “υχ δἰᾳυθ ὑρηρογαίον υἱΐθο τροσ δ! απ “πένης 
οδί.᾽ 

5 ῬΑΒ0Α]᾿Β δι οῦβ ἀυχατηθηΐ ἴοσ [6 ἀϊρηϊν οὗ Μίδη 15 ουπάοα οἱ {115 
ΒΊΤΩ]9 Ῥότγοσ οὗ σοβοοίίοι : “Μδῃ 18 Ὀυΐ ἃ τοϑᾶ, [9 σιοϑὲ ἔθ00]9 ἱπ παίῃσο; 
ψόδ, μὲ δ ὦ α ἐλίηλίησ τοσά, ΤΈΆΏΘΙΘ 8 πὸ πϑοοὰ {δδύ [89 πιῖνοσβο βου] σὶβο 
ἴῃ ἌΣΤΩΒ [ο οσυβα Ὠΐτη ; ἃ Ὀσοϑδίδ, ἃ ἀσὸρ οὗ τγαΐοσ 18 θπουρῆ ἰο Κὶ ἷἶπι. Βαΐ 

ποῦν, ουϑι 1 ἰξ τόσο ἐπὸ Τ]αίΐνοσβο ἐμβαὺ δα οσιιβμῃθὰ Βὲτα, Μίδῃ του]ὰ 58.111 Ὀθ 
ατοαίοσ ὑθδπ ἐμὸ ὕπίνοτβο, [ῸὉΣ 9 ζηοισδ ἰμαῦ ἮθΘ 18 οσυβιθά, Ὀαΐ οὗὨ (η15 (ἢ 
Τῦαίνοσθο πο ποίδῖτρ ᾿ (ῬοπΒ. 1. 4, 6). 

1 Ασοος [86 ΠΟΓΘ ἱπίοσοδηρ ΑΡοδίσορ 65 ἐπ ατοοῖς Τὐξοσαίογθ Βἰ τα] γ 
ἴο (16 Ηοπιοτίο τέτλαθι δὴ κραδίη τὸ [89 δο]Π]ονίηρ : Βοειοα (ΤΉθορ. 36) 
διὰ άτοθθοβ Ὀἰτηβο}}" Τύνη ἴῃ βεχτίπρ Εἰταβοὶδ ἊΡ ἰο βοπρ; Ασομ] οοᾺ. ΕἾ. δὅϑ, 
Θυμέ, θύμ᾽, ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε, ᾿Αναδέκεν κ.οτ,λ,.; 
ΤΗθορτιίβ 1029, τόλμα, θυμέ, κακοῖσιν ὅμως ἄτλητα πεπονθώς . 
ΒΟΡΆ. Ττδοὶ. 1260, Ὦ ψυχή . . . . ἀνάπανε βοήν, αἰ (89 ρατοὰγ οὗ 
ΑὐἰΒύορ δ: 98 οῃ [80 Ἰδηριιαρθ οὗ τοδί ηδίουι; Αοδδσι. 466, Ὦ Θ ὑ μ᾽, ἄνευ 
σκάνδικος ἐμπορευτέα (οἴ. Ἑφυΐξ, 1191). ΟὐτΩραχΘ δποίμος ἔταρτηοπί οὗ 
Ασοδ]οοδυβ αυοίοα ἰπ Ατὶβέ. ΡΟ]. ΥΙ1. 7, 6; δ18ὸ δαί οὐ Απαχαπασνἀθβ 1π 

Αἰβοπ. ΧΥ͂. 688 Β.; αἷδο Ῥίπϑαν, Ῥυίβ. ΠῚ. 61; Εταδρ. 89, Βογρῖς.--- Αβ 
8. ταοάθστι ῬΆΓΆ116]1 ὑο (89 Ηοιηθτίς τέτλαθε δὴ κραδίη ταῦ Ὧ6 αυοίοα {86 
ΒΟΙΠΙοαὰν οἵ Τατθμπο ἴο ΐβ βγη κίηρ, θοὰγ : “Ὑου ἰγθηλὮ]6, οᾶγοδβθ, θαὺ 1 

Β}.811 [Δ|κ6 γου ἱπίο ρίδοθβ τ βίο γοῦ ΜΠ 11|.6 1098᾽ 
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οὗ Οὐηβοΐθμοθ ἴῃ ΤΙ ΠΡΒ ΤΔΟΓΆ]. [Ιἢ Ροϊηὺ οὗ ἔδοί, ὑπὸ Μογὰὶ δπά 
Τηἰο]]θοῦα8] δου 68 ἴῃ Μδη την δ6 βαϊ4 ἰο δχίϑὺ 8016] ν ὑμβτουρα 
0818. ῬΟΥ͂ΤΟΡ οὗ 5Βο] }]οαυϊδίηρ, ΟΥ 8] οοὐϊῃρ' ΟΠΘΒ 5611 ο βίυαν δπάὰ 

ΟΧδιἸηδίϊοη : σι ποὰῦ {Π186 ΡΟνῸΓ (Ὀηβοίθηοθ οουὰ ποὺ 70άρθ, 

πο Π6. οουἹὰ Βοῆθοίοη οχϑύοῖβα 108 ἔπηούϊοῃ οὗ 86]1-1ηΓΟΒΡΘοΙΟΠ, 

δηὰ 4}1] ῥσορτϑβϑβίου, τ μϑῦμον οὗ 86 1παϊνι ἀπ] οΥ οὗ ὑμ6 γᾶοθ, σου]α, 

δραιῦ ἴγοιμη ΒΌΘἢ ἃ ῬΟΥ͂ΤΟΣ, ΘΟΙη6 ἴο ἃ ρογροίμϑὶ θηα. 

ΟἸοΒοΙν 8111ὁὸὰ ἴο {818 ροττοῦ---- τ βοῦμ ον 1 18 6816 4 ἴῃ τηδίο 5 οὗ 
ΜοσΑΙΥ ΟὈπβοΐίθῃοθ, οὐ ἐπ ταδύνοσϑ 1η 61] 6οὔπα] 61 [- ΟΟΠΒΟΙΟΌΒΠ688---- 

8 ὑμαῦ οὗ ΜΟΙ ΠΟ ἴπ τηδύξοτβ οὗ Αοἰϊοῃ, οὐ 86 861{-ἀοὐογτηϊπΐηρ 

ΡΟΥ͂ΤΟΙ ὙΒΘΓΘΌΥ τηϑὴ 166}]8 ἃ ΤγΘοάοτῃ ἴο ΟΠ οΟ86, 8πα 18 ΘΔ ]6α 0 

ΘΧἊΙΙὗ 8 ΘΏΘΓΟῪ οὗ ῥΈΓΡΟΒΘ δἴψοσ ομοΐθθ, 160} σοηδυϊαῦθβ ἃποῦμο Ὁ 
Ῥτογοραῖνο οἵ {86 βονογεϊρηίν οὗ {})ὸὼ ὅοιϊ, Ὀὰὺ τ ΒΟἢ. ΔῺΥ ὑΏΘΟΙΥ 

οὗ ἁρμονία ΟΥ ΟΥ̓Δ ΒδΙ05. τησϑῦ [41] ἴο ΘΣρ]δίπ, [Ι͂ἢ {818 τορᾶγά, 
180 ὙΘΙΥῪ ΡΟΥΘΣ Οὗ οὐτὶηρ ΟΥ βἰπηΐηρ, ὑμαὺ 18, τηϑΚίηρ 8 ἸυγΟΉ Ὁ ἴτθ9 

ΘΒοΐοο, 15 [16 δυϊάθηοθ οὗ Μδη᾿Β ροββοβϑίῃρ' ἃ ΕΊρΉ ΟΡ παύυτθ ; ὙΒΟΣΘΔΒ 
086 Ἰονγοῦ ογθαίίομ,Ἐ θοΐηρ ῥγονίἀοα πὶ ἃ ὉΠΊ Όστα ᾿γγθβ 8016 Ὀἰδβ, 
ἴο ὙΈΙΟΒ 18 ΘΟΙΠΙΊΟΙΪΥ σίνθῃ [Π6 π8η10 οὗ Γηβυϊποῦ, 40 ποῖ ΘΧθγοὶβθ [86 
ῬΟΥΤΟΓ οὗ οβμοΐοθ, 8ηα ὑμογϑίοσγθ δἃγ ποὺ 8 0]θοῦ ὕο ὑμθ ὑγθιηθηάοιιϑ 

ῬΟΒΒΙ ΗΠ οὗ οοτμτητὑἰηρ 5. δπα οἵ ἔθϑιηρ σοῦ, τ 10 18. [89 

ὨΘΟΘΕΒΔΙῪ ΘΟΠαΙ οη οὗ ὕπο ρυϑδυϊομδνν οαἸῦαγθ οὗ ἃ τόσα] Ὀοϊηρ 

ΒΌΟΝ 848 Μη. 

ΤΙ6 αἱρην οὗ ὕμο86 ῥγογορδῦννοθ 18. ζδυῦμοῦ τηϑηϊοϑῦ ἴῃ [89 
οἰγουταϑύδηοο μδὺ ὑΠ6 7 ΤΘΠΘΡ ῬΟΒΒ 016 ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΡΓΟρτ βϑῖο ἴῃ [89 

116 Ῥοΐὰ οὗ 086 ᾿ἱπάϊν!ἅπ8] δηᾶ οὗ {86 τὰθθ, θαὺ αἷϑο {μᾶῦ βυδογάϊ- 

Ὠδίϊοα οὗ 86 ῥγοβοηὺ ὅο ὑπ6 ξαύασο τ ΒΟ 18. ὕπ6 ο]θιηθηῦ οὗ 8}]} 

ἘΠΟΌΪΘΏ658, ἔγοτα ὑῃθ Βαμι]οϑὺ δοὺ οὗ βοἀθηΐαὶ ἋΡ ἰὼ {ῃ6 Ἰοΐ]οϑῦ 

861{-ἀονούπρ τηατίγσάοῃη. ΤῊ 8. ΘΠΟΡΡΊς ῬΟΥ͂ΤΟΓ ΓΘΠΘΙΒ τηδῃ ΟὗΠΘΓ 

ἴ88ῃ 8 βογέ οὗ ὑπ6 βοᾶ," “ρίοδθ δάβογιρύμβ, δῃὰ δοοοσάϊηρ ὕο 108 

ΘΧΟΙΟΙΒ6 ἀσρθπβ [Π6 Τηθαϑιγθ 1 ΨΈ1ΟΒ ΘΔΟἢ ΙΔ ΙΏΔῪ 6 8814 ἴο 

Βδγο {]8]16α Π6 1468] οὗ 15 Ὀοϊηρ. 

“ «ΠῈ.6 Ῥχαυΐο ᾿παϊνιτ81 18 πουρμύ Ὀαΐ {86 οοπογοίθ τηδηϊξοβίδίϊου οὗ [89 
ΒΡΘΟΙΘΒ: 108 Θββθη 181 ἀθδυπαίίοη 18 ἕο σϑρσοϑθηῦ δπα ἴο Ῥύθβοσυθ 0.6 ΒΡΘΟΙΘθ8. 

ΤῊ ἱπάϊν 011 Μη, οα (86 ΟἾΒΟΥ Βαπᾶ, 18, ἴῃ 80 ἴᾺ1 88 ῬΘυβοπ δ ν 18 ῥτϑα]- 

68.016 οοποοτηΐπρ Ὠΐπα, φ3076 [8 ΕΙΤΆΡΙΥ (86 οοποχϑίθ τηδηϊθβίδιοη οὗὨ [89 
ΒΡΘΟΙΘΒ; 6 18, 85. 825 ἱπάϊνϊ ἀυ8], )δὴ Ἐπα ἱπ Εἰτηβο 1 (βο  θβέζυγθοκ) πὶ [ῃ9 
αἰνίπο οτάοσίηρ οὗ [86 ψου]ᾶ, ἀπ ΘομΒΘα ΠΟΥ ἴο Ἀΐτη, ποῦ ΤΉΘΓΘΙΥ ὕο ἐδ 

ΒΡΘΟΙΘΒ, 18 ἱτπατηοχίδ ν δβαυτοᾶ.᾽ ΦΔυ] 5 ΜΏ]1ΟΣ ἴῃ δίυα, ἃ. σι. 188, 

Ῥ. 7588. 
ἐ ΤῈ 18 δὴ ἱπίοσοδέϊπρ οὐβογναίίοι. οὗ Ασϊδίοιο, ἐμαὺ τ Ὲ} 110 ὁ 0 οὗἩἨ [89 

οἴδλον ἘΠοταθπΐβ δα 108 γοΐδυϊοβ διηοηρ [86 ῬὮΣΙΟΒΟΡΏΘΙΣΒ, 88 οἰδίσαϊτρ δὴ 

21, 
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ΝΟΤᾺΕ 8. 
(ΡΑΘΕ 116) 

ΟΝ ΤῊΝ ΑΒΒΕΥΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΟΒΑΤΈΒ, 

νὴ τὸν κύνα. 

ΤῊΙΒ ΡῬΘΟΌΪΑΡ ἴοστῃ οὗ οδ[}--- ὉΥῪ ὅπ Πορ ᾿---ΟΟσΌΥΒ 8180 ἴῃ 86 
ἸΩΟὍ}} οὗ δοοζαίοβ ἰη Αροὶ. 22 Α. δπᾶ Ῥοϊ. Π. 899 Ἐ. Ὑαγίουβ 
αὐὐοθιηρίβ μᾶῦο ὈΘΘῺ ΤΩ86]10 ἴῃ νΑΙΙΟῸ8 αἰγοοῦοηΒ ἴο οὐίδϊῃ ἃ οἷμθ ἴο 
[80 οτρίη οὗ ὑμ18 ἀχργοβϑϑίοῃ. ἥἔόοπιθ μᾶνθ βαρροβοά {μδὺ 1 νγᾶβ δ 

ΔΒΒΘΥΘΙΓΔΌΣΟΩ ΟἹ ὑδ8 ρᾶγὺ οὗ δϑοογαῖθβ ὈΥ [ἷ8 [αι ἢ] ΤΩΟΠ ΤΟΥ ΟΥ 

δαιμόνιον, ὌΥ ὙΠΟ Βὸ ὑμβουρηῦ ΠἸΠη8611 ἴο 6 αὐξοπαθα ἱπ {π6 

Ἰηνοδυϊραϊίοη οὗ ὑγυῦ, 848 ἃ δυηίδιηδη ὈΥ 18 ἄορ: οὔμοτβ δᾶνθ 
ΘΟΠΒΙ ἀογϑαὰ 10 Β᾽ ΠΙΡῚΥ 88 ΔρΡθ8] :πα]οδίπρ Β᾽ μοουγ, ἴῃ ΘΟΙΩΡΙτηθηΐ 

ἴο ὑ8ο πιοδὺ ζΑΣὉ8ι] οὗ (6 Θοτμρδῃηΐοηβ οὗ δίδη (οἴ, ΕὈσαίο 5 ποΐθ ἡ 
Αροϊ]. 22 Α.) ὙΒδίδνον δ  μᾶνο Ὀθθὴ [86 οχδοῦ 5Β6η86 ἴῃ σ ΒΘ ἢ 
ἯΔ5 ΘΙΩΡΙ]ογοα ὈὉΥ Ρ]αῖο, 1Ὁ γγχ88 ἴῃ 411} ῬγορΔΌΣ  δἢ οαἰΐ ἀοτϊνοα 

ἔγοπι ἴ86 τηγπύλοϊθια οὗ Εἰσγρὺ, δηα 116 οὔ  οδῦμβ, νσὰϑ υϑοᾶ Ἰοηρ; 

αἴϊου ΔΗΥ͂ ΒΟ] μη οοπηροίοα ὙΠῸ 10 ΠδΔα ἀἰβαρροαγϑάᾶ----δὴ 1 ΘΓΘη 66 

ὙΠΟ. 15 Βυρροτ θα ὈΥ ὑμο ἔ0116Σ δαϊθίοη οὗ ἰδ ἴα ὑμ6 αογρῖαβ 482 Β., 
μὰ τὸν κύνα, τὸν Αἰγυπτέων θεον.Ἐ 

ἰδ ἐν τι βου], ἐλ6 ΕἸθτηθπΐ οὗ Βανί 810 η 6 δὰ ὯῸ Βαρροσίοσβ (ἀθ Απίπι. 
Ι. 8, 22).---Ἱ 66] ταγβο] ἢ, Βαγ8 ΟΟ]οσρο (110. οι. 1. Ρ. 8372), “ ποὺ [89 

βἷανθ οὗ παΐασο (μϑύυσθ υϑϑᾶὰ ἮΘΤΟ 88 ηερραμδ δορϑίδιϊ,8) τι [8.6 Β01η86 ἴῃ ὙΒΙΟΝ 
ΔΗΪΤΩΔ]Β γθ. Νοῦ ΟὨΪΥ τὴν ὑπουρθίθ ἀπ αἴϑοίζοηβ οχίθπα ἰο οὐ᾽ϑοίβ ἰσϑη8- 

ὩδίυχΑΙ, 88 Ταῦ, Υἱσίαο, αἀοα ; ποῦ ΟὨΪΥ ἀο0 ΤΩΥ̓ ΡΟΎΤΘΟΙΒ οχίθμα γαϑίν Ὀογοσὰ 

811 [8οβο, στ οὶ 1 οου]ὰ μᾶγνο ἀοσϊνϑοὰ ἔτοσμ [Π9 ᾿πδίσυτησιίθ δ οσράσβ ἢ 
ὙΒΙΟΒ παΐυτο 885 ἔπτη θα τὴ6; Ὀπΐ 1 οδῃ ἀο νϑρδὺ πιδΐτιτθ 267 8ὲ ὁδῃπού. 1 

Σηρυδῦ, 1 σαὶθθ ἈΘΑΥΥ͂ Ῥοαο8 ΑΥ̓͂ΒᾺ [86 οἱουάβ, δπᾶ ρτιίᾶθ τὰν οουγθθ ΟΥΟΣ 
οοϑδῃ δηά ἐβτουρἢ αἷσ. 1 8Ι0Π6 δὰ Ἰοσὰ οὗ ἤτο δπά Πρῃὐ ; οὗδιοσ ογϑαίαγοβ 
816 Ὀπὺὺ {ποῖ᾽ αἰταβ- 01, Απᾶ οὗ 411 δ 8ο-08110ἃ ἘΠοταθιίο---Ὁ αἴοσ, Εατίι, 
Αἷσ, διὰ 8411 {μιοὶσ ὀοσαροῦπα6---Ἴ ποῦ ΤΏΘΙΘΙῪ ΒΌΌΒΟΣΥΘ τυγβο] οὐ ἔμοα, θα 1 
ΘΙΎΡΙΟΥ ἔμβοω. Εγψο, (ὮΘΤΘ 18 1π ΤαΘ, ΟΣ ταῖθοσ 1 πὶ, ἃ Ὀγείογ.παίασαὶ, ἐμαί 
18, ἃ ΒΕ ΡΟΙΒΘΏΒΙΟΙΒ ὑμῖηρ ; Ὀπὺ τ δ 18 ποΐ πδίασο, ΒΥ ΒΠΟῸ]α 1ὑ ῬΟΥΒΗ τ ΄ 
Ὡδίθσθ ἢ ΜὮΥ 1086 [16 ἐΔοΌ Υ οὗἉ νἱβίομι, ὈΘοδΊΒΘ ΤΑΥ͂ Βρθϑοΐβοϊθβ ἃσθ ὈΣΌΚΘα ἢ 

“ ΤῺΘ ἴδιρουβ οσάϊμαποθ οὗ ἔμ Οτγοίδῃ ΒΗδάἀδσαδηίο γα (ῬΟΣΡντ. ἀθ 
Αδεΐ. 11]. 16; β680]. Αὐἱβίορι. Αυοβ, 621) θη )οϊεΐηρ “88 οαἷῃ Ὀγἐδ9 ὥοσ, [Β6 
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Τὴ Ἰαῦοῦ {ἰπι68, θη ΟὝθθκ ροϊγυθοῖβπι δα ἰοβὲ 108 μοὶ ἃ οἡ 
86 τηϊηά οὗἨ ὑμὸ παίΐοῃ, 1Ὁ γγχὰβ ποὺ Ὁηΐγθα ΘΕ] δβϑαμπιθα ὑμαὺ [18 
οδῦῃ, δῃά οὔμογβ οὗ ἃ βίσω αν Κιπᾶ, σοῦ υϑοὰ Ὁ δοογαίθβθ, ποὺ ἔγοϊῃ 

ΔΏΥ͂ ΘΌΡΒΘΙἰβυϊο σϑνθσθηοθ, ἢ Ὀαΐ ουὖῦ οἵ 8η Ἰτοπίοδὶ οοπίοιηρῦ ἴον ὑ86 
Ρορυΐαν ροᾶβ ([λιοίδη, 710. Αποί. 16)» 186 ΟἸνιβυίδη Βδίμοτβ, ἴῃ 
ὍΔΙΙΥΠΡ Οἢ ὑμὶν βίσιρρὶο τιν Ταο]αΐσγ, παῦισα!]ν δἀορίθα ὑμ18 

νἷον : ψθποο Του δὴ (ΑΡο0]. 14) αἰἴστηβ : “ἼἸΆ060 ἀθ ΡἈ:]ΟΒΟΡὮ18, 
ϑοογαῦα οοπίοηΐαβ, αἱ ὁπ σοηζιηιοίζαηι ἀδογηι ἀποτοῦχα οὖ ἈΙ Τοῦτα 
οὐ σαπόης ἀο)ογαθαί. ΤὨΪ8 Ἰαῦζοσ νίθνν, Βουσονασ, 18 ορροβοά ἴὸ ὑμ6 

(ΟΒΟΩΟΩΥ οὗ Ὀούμ Ῥ]αῖο δῃα Χοπορβοη, 0 τηδηϊοϑῦ δὴ δηχιθῦν ἴο 

φυδγα ἀραϊπδῦ [86 ΒΌΒΡΙΟΙοπ οὗ δηγυβίηρ {1Κὸ ἰστόύθσθηοθ ΟἹ {16 ραγῦ 
οὗ ϑοογαῦοδ ὑονγαγβ ὑμ6 ροαβ οὗ ΗΒ σουμπίγ. Ὑδύθνοσ ΤΩΔῪ ἤδΥ6 

Ῥθθα ὑμ6 ἰαχιν οὐ ὕμθ ΟὝΘΘΚΒ ἴῃ Ἰαύθν ὑἴγηθ8 ἴῃ Ρ]αγίπηρ ΜΓ ΟΠῸ0Θ 
ΒΟ θη ψΟτβ (εἴ. ΒΘΟΚΟΡΒ ΟἾΔ 0168, Ρ. 62), 1Ὁ 18. δ σοὶ ἰπδᾶ- 
ΤΑἑΒΒ10]6 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ϑοογαίθϑθ ἴῃ ραῦηοϑὺ σοραγάϊηρ ὑμ6 οἴἴἶογϊηρ ἴο 

ΖΕ Βου]δρίαβ (118 4.) ἀπ γοῦ ὕο 6 ΟἹΪΥ ἰΣΥον  Ὁ 76 βύϊηρ, ΠΘΓΘ. 

ΝΟΤΕ 1. 
(ΡΑΘΕ 186.) 

ΟΝ ΤῊΕ ΒΕΘΌΈΕΝΟΕ ΟΡ ΤῊΝ ΒΕΛΒΟΝΙΝΟ ΙΝ ΤΗΣ 

ΕἸΕΤΗ ΑΒΟΌΜΕΝΤ. 

ΤῊΒ οουγβο οὗ ὕπ6 δυριπηθηϊδίίοι, ἔσγοα 100 Β. ἴἰο 106 ἘΕἾ,, ἀο68 ποῖ 

ΤΌΣ δὺ σοὺ βιρηῦ ὙΟΙῪ βιμοοίῃ, δηα 10 [885 ὑμογαΐίοσο ὈθΘῺὴ ΒΟ ΤΟΥ 

αὐϊδοκοα Ὀοϊἢ ἴῃ δηοϊθηὺ δηα τηοάσγῃ ὑπηοθ. ίσαῦο ὑ86 Ατἱβυοίο] Ἴδη, 

δοοοσαϊηρ ἴο ΟἸγΙρΊοαοταΒ (ρ. 150, 18), ἀπιοηρ οὔμον οδ] δοίοηβ, ἀυρυθα 

9οοδθ, πὰ [Ὧθ γσηι,᾽ ΒΕΥΟΌΣΒ δίσου ρον οὗ δὲ Ερυρδη οτρῖθ. ΤῈΘ ἀορ δηὰ 
ΤΆΤΩ, ΤΟΤΩΪΠ ἃ 0Π9 οὗ ΑΠΌ 8 ἀπ Ατητηοι, δᾶ ἔμ χηναλιύπη ξ ΟΣ βΌΟΒΘ οὗ [89 
ΝῚΘ νὰ 8, 88 ψγὸ πον ἔγτοτηῃ Ἡοσοδοίῃβ (11. 72), ὁη9 οὗ [89 βαοχϑα Ὀχαβ οὗ {86 
Ἐργρθδῃ.--- Τὰ Αὐἱδίοραι. ὕ θρ. 88 (οπδοὐϑα 88 θα σὶυ 88 Β.Ο. 422), μὰ τὸν κύνα 
ΔΡΡΘΔΙΒ 88 80 οδίδι ἴῃ [89 ταουτ οὗ ἃ ἔοσοίρτι δἷδυϑ. 

“4 ΤῊΙΒ οαἰδι τᾶν Ὀ0 ΟΧρ αἰτπϑα 88 ἃ ΘΌ ΡΒ Θτ κί ο ἀΡΡΘ αὶ] ἰο ΗΠ δά οθ8, ου ἔθ ΒΒδ.- 
ἀδιρδη 70 ΡὈΥΪΏΟΙΡ]6 οὗὨἨ ἱηνοϊηρ, ᾿ηδίοθϑδα οὗ Ρ]αῦο Πἰστη8915, τ ἘΟ8Θ σϑϑϊτα ἢθ 
γᾺ8 δροαὺ ὕο υἱβὶΐ, ῃ9 ρσυδχαΐδηῃ δὖ δῖβ ψαΐίθ. ῬοΥρὮγυυ (40 Αὐβύ. 171. 16) 
ΤαυοοΒ [18 Θχρ πίοι ; οὗ, ϑομοϊίαπι ὁπ Τοῖδῃ (10. Αποί. 16). 
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ἐμαΐ δ ϑίυμα, δ οὐ διε τηρσ ἀοδμ (ἄδεκτος θανάτου), τοῖρεῦ Ὀο Βδιὰ 

ἴο Ὀ6 ἀθάνατος, Ὀπὶ ἰὺ αἀἰὰά ποὺ ἔο]]ονν ὑμδὺ 1ῦ γγὰ8 ὑμοσγοΐοσο ἀνώλεθρον, 

Δηα 80 ψῖῦ [06 ὅου]. Τὸ {818 10 18. ἃ βυδίοϊομῦ τορὶν τ ΟἸγεω- 
Ρἰοάοττιβ ἴο 88. ὑμαῦ 86 βίοπο δπά βου] ἀ0 ποῦ δβίαπα οἱ (δ) δβᾶξῃθ 
ἔοούϊπηρ τοραγάϊηρ Ποδίδ, Ὀδοδῦδο {π6 βίομϑ 18 ὨὈΥ̓͂ 118 παΐυτο νιϊβουξ 
{88ὺ ὙΠΟΒ ἰ8 086 ἀἰδυληρτι ϑηϊησ ῥγϊποῖρὶ οὗ ὑμ6 ϑου!].-- 6." 
Αποῖμονῦ οὗ ϑίγαϊο᾽β οὈ]θούζοῃϑ τγᾶϑ ὑμαῦ ἰὖὺ Ῥγῶϑ Ῥοβϑὶ Ὁ]6 ὑμαῦ ὑδ6 

50} οοὐἹὰ 6 8814 ἴο τοϑιϑὺ ὑπ6 1ᾶθα οὗ ῬθδῸ}} ΟὨ]Υ 580 Ἰοηρ 88 1 

Ἰϊνοά, δῃὰ ὑμαὺ, 88 ἃ Ηὐθ ὕζἹοβ 00]4, 80 αἷδοὸ [49 τοῖσηῦ ῬΟΒΒΙΟΙΥ͂ 

6 ΔΌΎΑΥ ἴγτοια ὑθθ ἥίου]. ΤΏ Ὀοϑὺ το μοά οὗἨ δηςοἱραϊίπρ ὑμπῖα 
ΟὈ]οοίϊοη οἢ ῬΙαύοηΐο ῥυὶποῖρ]68, σου ἤᾶνὸ Ὀθθῶ ὑ86 ἱπύο θα] 

οὗ [86 δυμυθηῦ ὀχρουηάρα ἱπ ὑμ0 Ῥμδοάγιβ τορδγαϊαρ (86 86] - 

ταοῦνο ῬΟνΟΥ οὗ {86 δου], ψΈΟ ἢ} που]ὰ αν ἀοιηοπδίχαιοα ἰδδὶ 186 

βου] τγᾶβ ποῦ ἃ ρϑβϑϑίηρ Ρμοποιώθηομ, Ραὺ 8ἢ Ἔβ86π06 δῃᾺ ἰηἀοβίγο 1016. 
ΤῊ 8, Βονγανοσ, Ρ]αῦο 885 ποὺ ἄοῃθ, 8η4 ὑ}Π6 ΗΒ ΧΟΓ τηυϑῦ Ὀ6 Βουρὺ 

ἴο Ὁ ἰῃ δποῦμον γγ8γΥ.---Τ ηοιηδηη ((6860}. ἀοΥ ῬΆΙ]οΒ. Βα. 1. 864) Βοτ- 
ΘΥΟῦ, 84 Κυπμαγάϊς (Ρ]δἰοηἱβ ΡΒ] δ ο, Ρ. 67) τοροδῦ ὑμ6 οδ͵θοίϊίοῃ οἵ 
διγδίο, δπᾶ 81]16ργὸ ὑμαὺ Ρ]αῦο σθδομθϑ [86 σοποϊυδίοῃ οὗἩ 86 Τρ Γ 8Ἐ- 
ΘΌΪΘη688 οὗ ὑ86 ὅοι] ὈΥ ἃ " Μδοβίθργαοι ᾿ οΥ ἀϊοϊαίοτῦἽ Δ] δβϑβυτωρίίοι. 

Τὸ ἀοίοπά Ρ]αῦΐο δραϊηϑὺ 0118 οιᾶσγρο Η. δοβτηϊαῦ οηΐοσβ ἱηΐο 88 

Θχροβιθΐοῃ οὗ [86 ψῈΟ]6 διριπηθηΐ, ἔσοη το {86 ἔοΠ]ονίηρ 18 
οοΟηἀοηδβρά, 

“ Ῥ]αο 885 βιιονῃ (1 108 ἘΝ) {μαὺ ἐμ ἤοσῃιῃ ἀθάνατος 18 ῬΓ͵ΤΘ- 
ἀϊοα]6 οὗ 86 δου] 88. ποὺ δα πηῖυθπρ ὕμ6 ποίϊοῃ οὗ Ἰοδίῃ, υ8ὲ ἃ5 
ἀνάρτιος 1ἴ8 ὈΓΘΟΊΟΔΌΪΘ οὗ ὑμ0 Ττὶδα 88 ποὺ δαῃ εϊηρσ ραυν, δὰ 
ἄθερμος οὗ ΒΠΟῪ 88 ποῦ δΔἀπιϊὑ1ην ψασῦῃ. Ηδ ὑπθη ἄγρτιοθ, “1 1ὖ 
ὝΟΙΘ ὕδθ οᾶ8θ ΠΟῪ ὑδαῦ ὑμοβ πορϑῦννα δὐύγι ραῦοβ ἱηγοϊνοὰ {86 

πορϑύοη οὗ ῬΟΓΙΒΠΔΌΪΘΏ688 ἴῃ ὑμοῖὶν δι ]θοῦβ, ἐμβθὴ 80 Ττϊδα 88 

ἀνάρτιος, ὯΠ6 ΒΠΟῪ 88 ἄθερμος, ἀμ μ8 5001 88 ἀθάνατος, σου]ά 

ΘΒΟὮ δηα 411 Ὀ6 ΠπηρϑιΒ 8 016. Γ[ΓΐῚ ΠΟΎΘΥΘΓ, ᾿ὖ 18 ἀδηϊθα ὑμπαῦὺ ὑβ6γθ 
18. ΒΗΥ͂ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ΘΟΠΏΘΟΙΟΙ ὈΘΟΥΘΘἢ ὑ818 οοηοθρύδομ (τὸ ἀνώλεθρον) 
Δα ὑμαὺ οὗ ἀνάρτιον οΥ οὗ ἄθερμον, χα οοὐ]Ἱά ποὺ δάνδποθ δηγύθιηρ, 

διραλιδὺ Βα ἢ ἃ πορδύϊοη ; Ὀαύ, ὁ. Ὁ τποσα δάση οᾷ, ὑμθη ὑῃ6 τοβα]ῦ 

σοῦ ]ὰ [0]]ὺν7 ὑμαῦ ἀνώλεθρον ταυϑὲ 6 ρῥγοαϊοαῦθα οὗ {μ6 ϑου!ϊ 88 ψ6}] 
88 οὗ ὑμ6 οἴξοιβ. [1 ἰὖ 18 ποῦ δαχηϊυ 64, {Π6 ΒΟΙΩΘ ΟἾΒΟΣ ΤΩΘΔῊΒ 

τησδὺ Ὀ6 ἰουπά οἵ σοηῃθοοίΐερ ὑπὸ ἰάθα οὗ τὸ ἀθάνατον ΜΠ τὸ 
ἀνώλεθρον." Τὰ ἰβ αὖ {18 ροϊηΐ ὑμαὺ ΤΘηπϑιοθηη δηᾶ {86 ΟὈ]ΘοὕοΥΒ 
ΤΑΒα Πἀογβίδη ἃ ὑῃ6 γϑαϑοίησ, ὑδ6 τοβυὶϊῦ οἵ ὙΏ1Ο. 18 ὑμαὺ 86 Υ 

Τοργοϑθηῦ Ρ]αΐο ἃ8 οἰνιηρ Ὁρ ὑμ6 ῬοΟΒΒΙΒΙΠΥ οἱἠἨ οβιδὈ ]ϑηρσ ὑπ 

ῬΓΠΟΙΡΙ6 Ἰορίοα! ]γ, βηα τηδῖζο πὶ τοβοχΐ ἴο ἃ “ Μδοβίβργυ," ΤΠΘΥ 
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ογροῦ ὑβμαὺ Σῦ 18 ὑ86 βοογαϊιδίηρ Ῥ]αῖο ὑπαὺ ἰθ Ποῦ αἰβοουγβίηρ, ποῦ 

086. δαὐορου Δ 1 Βρθακίηρ Αὐβύουθ, Τ16 Ἰαῦίθσ ψου]α μανθ ἔγαπιθα 

ἢν 8: “Νοῦν ὑμδὺ ἩΒΙΟὮ 18 ἀθάνατον 15 ἩΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ 8180 ἀνώλεθρον, 

ἴον ἀθάνατον 15 86 Βρθοΐο8 οὗ ὕΠ6 ψζθπυβ ἀνώλεθρον : ᾿ξ ἀθάνατον 15 

ῬγϑαἸοΔὉ]6 οὗ μ6 ϑοι!, 80 180 18 ἀνώλεθρον. Ἐ]αῦο, Βονγονοῦ, 

ΤΩ Κ6 5 ϑοογαῖθθ 90]]Ο (86 ἀϊἸδ θοῦ ποὺ μοᾶ, δῃα οὨ]Υ διυρφεδίβ ὑΠ6 

ΤΑΘΔΏΒ ὙΠΘΓΘΡΟΥ ὑΠ6 ἱηὐο]ΟΟΌΪΟΣ ΠΙΔῪ ἀΥ̓ΑῊ ὑἢ10 ΘΟΠΟΙ] δῖ 0. ΤῸΓ Ὠ1Π]Β6]  : 

“4ῃ6 ὅοκ] 15 ἱπητλογίαὶ, δηᾶ [Ὁ 18 ᾿ππροββ1 Ὁ]6 ἴον ἐὺ ὕο Ῥδσῖβῃ ; δπᾶ τ 
πΘρα ποῦ 90 ν᾽ ον ὕμ6 ρῥτοοῖ, ἔογ 11 ὑμαὺ ΜΒ1Ο} 18 Ἰτωπγοῦῦδὶ σοῦ ἴὸ 

ῬοΙΒΏ, δῦ σου ὕμογο 6 πὰ {86 σψουῦ]ά ϑχοαρῦ ἔγοιη [86 8810 

[αι Ῥ" 106 Ὁ. ΤῊΪΒ τοϑα]ὺ 18 οοπῆτιηοα ὈΥ̓͂ [6 τογαβ οἱ δοογδῦοα 

ἐμοτοδῆίου : “ Τηδὺ ὈΥ πῃΐνοτβαὶ οοηβθηῦ ἹΡΟΥΒΏΔΌΪΘΠΘΒΒ τητιϑὺ ὉΘ 

ΔΒΓ Ροα ἴο αοα δῃά ἴο {86 [ἀ68 οὗ 1Δἴο, ἀῃα τΠδύβοονος ὈΥ 108 δῦ ΓΘ 

Θχοϊαάοθθ ὑμ6 1ᾶθα οὗ ᾿)οα }." Οὐδῦδβ μανίὴρ δαπαιυὑθα {818 ὈτΙΠοΙΡ]9, 
Βοογαίοθϑ ὑβθὴ ΔΡΡ0]168 10 ἴο ὑμ6 ὅοι!], 85. οοῃύαϊῖηρ {80 1468 οὗ 1716, 

δηα ὑμ08 ἀδάμορϑ 108 ᾿π ρ ΥΙΒΒΔΌΙΘΠ 688 α180θ. Τὰ 818 ὙὯΥ ἰύ 15 ΒΒΟΥΤΆ 

ὑμδὺ ΡΙ]αῦο ἄορϑ ποὺ 468] ἰπ Ὠυροὐμοίϊοδὶ δβϑυσωρίζοηβ, θαὺ ὑπμδΐ, ΟΠ09 

ἀ:6 ἀοοίτίπο οὗ [Ιἄθᾶ8 18 δαυν ὐθα, 086 οοῦτεθ οἵ ὕπο διρυτηθηῦ ἰδ 

Ὠδίυγα! γν ονοϊνοὰ πιπουῦ δὴν δαϊίμιδ, Βυο ἢ} 88 18 βυρροθοά, Ὀὰὺΐ 
δοοογάϊηρ ἴο ὕΠ6 παῦπγαὶ οουγ88 οὗ {Π6 ἀ!ἸΑ]οοἴδο ταοὐοά.᾽ Ἡ. δομτηϊάς 

Οὐτμηοηΐαν Ζὰ Ρ]. Ῥμφάοῃ, Π. ἨδΠἶἴο, ΡΡ. 14---8]. 

ΝΟΤΕ στ. 
(ῬΑΘῈΕ 1690.) 

ΟΝ ΡΟΙΒΟΝΙΝΟ ΒΥ ΒΕΜΠΟΟΘΚ. 

ΤῊ 86 οὗ ΗρΙΏΪΟΟΚ 85 ἃ τιοᾶρθ οὗ 70υ41ο}4] ἀοαῦ 88 ΟΟΟΔΒΊΟΠΔΙΪΥ͂ 

Ὀδοη δααποθα 88 ἃ ὑγοοῖ οὗ ὑμ86 δΒυτϊηδηῖν οὗ ὑμ86 Αὐμθηΐδη ὈΘΟΡ]6. 
Τὸ νὰβ ἃ ΡΠ ΙΒμηθηῦ ἸηγΟΙἱηρ ΠΟ ΤΟ] ἰπρ ΘΧΡΟΒΌΓΘ ΟΥ αϑαβίοι οἵ 

ὈΙοοά, δᾶ δα {Π6 δανδηΐαρε οὗὨ οομα]ηῖηρ, 88 ατοῖο (ἸΧ. ὑ. 14, η.) 
ΟὔΒοΥΘΒ, ὑμ6 τοϊηΐσηυτη οὗ ραΐη τ] ὑδ6 ταϊηϊτηππ οὗ ἱηάἰρτγ.Ὦ 

“ ΤῊ ῥγβ.89 ἴῸΣ [818 ΠΌΤΕ ΕΥ δθόσηδ ὕο ὈΘΙΟΠΑ ΟἿΪΥ ἴο ΟΥΘΟΪκ8 οὗ ὅ6 
Ἰοπῖο τᾶθθ.Ό ΤΏ Ῥθορὶθ οὗ ὕϑοβ (21. ὕασ, Ηἰσί, Π|. 37) δπμὰ οἵ Μαδε α 
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Ιη {πὶ8 ροϊηῦ οἵ νἱονγ Ὁ 18 ποὺ πη ΒΥ οὗ ποίϊοο ὑμαῖ’ 1018 

ΘΙΠΡ]ογτηθηῦ Βθοη8 [0 δύ Ὀθθῃ ΠΔΙΗΪΥ͂ ΡὈΆΓΆ116] τι ὑπὸ ρμογοα 
ΨΈ1Οἢ ΜΘ ἈΓῸ δοοσυδίοιϊηθα ἴο τοραγὰ 88 ὑπὸ Ὀτγιρεὐοϑῦ ἴπὰ Αἰμρηΐδα 
Ὠϊβίοσυ. ΤῈ πιοϑὺ ρσοιαηθηΐ οὗ {μ080 ἼἘῈΟ βυβογοὰ ἀθαίῃ ὈΥ {118 
ἸΘΔῺΒ ὝΟΓῈ ΤΠοΟΓΔΙηΏΘηο5 ἴ0 Β.Ο.. 404, δοοταίοβ ἴῃ Β.Ο. 899, δηά 

Ῥβοασΐοῃ τὴ οογίδίη οἴμοτβ ἴῃ Β.Ο. 817. Τμαὺ 10 νγὰβ ἃ ἔδι 
ΡῬυμίβημηθαῖ δροῦΐ 86 πη οὗ [86 Ῥο]οροπμηθϑίδη ὙγᾺΓ 15. τηϑηϊοϑῦ 
ἴγοταῃ ὑμθ οσπιθὶ 10Κα οὗ Αὐβίορμιδηοι ἴῃ ὑμὸ μἱὰν οὗ ὑπ " ΕὙορβ᾽ 

(1. 128) ΒΟ 4ῶ8ὅ, ἀπά 4180 ἔγοπι 86 βίαἰδθιιθηΐβ οὗ 86 Ἔχροσίθῃοθ οὗ 

[80 οΟΙἾΟΟΓ ἱπ ἴΠ6 Ῥμβᾶο (68 Ὦ., 116 Ο., ἘΜ ; οἵ. ᾿Απάοοϊάο5 ἀθ 
Ῥᾳορθ, οἢ. 2; [ωγβῖαβ 394, 619). 

ΑΒ ἰο ὅδ ρἰαπὺ ἔγοτα τ ΒΙΘΙ [86 ἕδιηουβ Ῥοΐβοῃι (κώνειον) ὙγῈΒ 

Ρτοσαγοα {Ποῦ μ88 ὈΘΘἢ ΘΟΠΒΙ ἀοΓὉ]6 ἀϊθραΐθ. ΤῊΘ φζθηθγΆ] ορἱπίοῃ, 

ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 18 ἴῃ ἔδυοῦν οὗ 18 ἀογι ναύΐοι ἔγομι 6 ϑιροίίοα ἩΘΙΪΟΟΚ ΟΥ 

Οοηπύνηι Ἐ πιασιζαΐμηι, σ Ὠΐομ, δοοογάϊηρ ἴο ὲθύμοῦρ ἰπ μἷ8 ΕἼοτα 
ατοδ, 18 8}}}} ἑουπηα δου ἀβδης ἴῃ Τηδὴν ρδτίβ οὗ 86 Ῥβίοροη- 

ΠΘΒΏΒ, Δ Θβρθοίδ!]ν “ θούτοοη Αὐμοηβ δπὰ Μοραγα᾽; ΠΟΓΘαΒ. ὑ86 
Οἰσιιΐία νἱγοδα ἀπιὰ ΖΕ ἴλιδα ἐγπαρίμηι, ἴον ὙΠΟ ἢ τῖνϑ] οἰδίτηβ Βᾶνα 

ὈΘΘῺ δἀναπορά, ἃγὸ βαϊἃ ἴο 6 ποῖ ΠΟΥ͂ ἰουπᾶ ἴῃ ΔηΥ μαζί οὗ ὑδ8 

ΟΟΌΙΤΥ. 

Μοάδγῃ ἰοχϊοο]ορίθία μα βοπιο αἰ ΠΌΤΟΥ 88 [0 ΒΟΠ16 οὗ [86 Βγ1Ρ- 

ἴομη8 ἀοβουῦῖϑα ἴῃ ὑμ0 ῬΠ 8540 885 τϑβιυϊίηρ ἔγτοτα ὑ86 ρμοϊΐοῃ. Τὺ 15 
ῬΙΌΡΟΣ ἴο ΤΟΙ ΘΙ ΘΓ, Βούγονοσ, ὑμαὺ ΡῬ]αὐο᾽ Β ἀἰδρη 818 7188 ποὺ ὑμαὖ οὗ 8 

Ργϑιοίδη, θαῦ οὗ ἃ μἰβίογίδη το αὐ ὕδο 816, δῃά ὑμαῦ ὕοο ποῦ ἴτοιι 
Ὦ18 ΟὟ ῬΘΥΒΟΏΔ] οΟὐδοσναίίοη, Ὀαΐ ἔγοσῃ ἴμ6 δοσουηῖδβ οὗ ἢ18 ἔπ] 6η68 : 

διηά 1 18 4180 ροββὶ]9 ὑμδὺ Π6 αἰ ογθηοα οὗ ἃ βου θοσῃ ΟΠ ταῦθ ΤΩΔΥ 

αἴἴοοῦ [86 ΘΗΘΓΩΥ οὗ 0 ρ]αηῦ (Βαγποῦν 8 Βούδῃν, νυ]. Πρ. 782). ΤῈ 
ἀοβουροη αν ὉΥ Ρ]αῦο 18 ἰῃ 6 χηδῖῃ ἴῃ ΒΑΡ ΟΩΥ Ὑ1ΓῈ ὑΠ0 τ ΒΒ 

οὗ ΤοΟΣΧΊΘΟΙΟΩ͂Υ, δοοοσαϊηρ ἴο τ βοὴ ΗθΙΆ]ΟΟΚ 18 οἰδθβοᾶ δηλοηρ ὑ86 
ἐῤλαγγῖν-παγοοίτο ΡοΟΐΒΟοΏΒ, {86 οἴἶεοίβ οὗ τὶς ἢ Βμον ὑποιηβοῖνθϑ ἴῃ οἷορ- 

σἷηρ ὕπε νἱΐδὶ δούϊοῃ δηὰ στδάυ!]ν βοϊζίηρ οα [86 ΡΟΎΤΘΙΒ Οὗ πηούϊοη 
Δα τοϑρίγαύοη. Ἂἀοοογαϊηρ ἴο ὨΙΟΒΟΟΣ 68, ΘΟΉ 5105 ΟΓ6. ΔΙΩΟΙΡ 

118 οἴἴθοῖβ, δῃά {86 δσργοβϑίοη ἐκινήθη ἴῃ 86 Ῥμθᾶο 18 ἱη ογργοίθα 

(γα. Μασ, 11. 6, 7) ἀρρῬϑδασ ἴο Ὅθ {80 ΟὨΪΥ πΒίδύθθ μα ϑιιρ!ογοᾶ ἰΐ Ὀοβὶα 98 ἐδ 
Αἰμοιΐδηβ. | 

“ Οὐ Ηδββο 5 Ἡδπάρυοι ἀον ΟΠ] ΘΕ σΘ. 1. ῥ. 8386.---Αοοοτάϊπηρ ἴο ΡΙΣΩΥ 
(Ε:εἰ. Ναί, ΧΧΥ͂, 95), 1. τγὰβ ἔγουλ [86 βοϑὰβ αἴδος ἰσυσαϊου ἰμδύ ἐΠ9 τηοβὲ 
ῬονΟΣᾺ] ἰυΐοθ 8 ποηῦ ἰο 0 οχίχδοίθᾶ. Ηθ δβουῖθθθ, μοθυοσ, ἃ “ΥἱΒ 

τοῦτ σοσαίοσια ᾿ ἰο [Π8 ΙθᾶυθΒ ἃ8 178 11 88 ἴο {80 5664. 
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88 ἀοδογρίνο οὗ ϑοιθ 00} βυτηρίοια (Ὁ χ. Αἀδηιϑ, Ῥαυϊὰ8 σίη. 

νο], Π|. Ρ. 212). 

Τὸ ἰβ τΟΥΕΥ οὗ τοιρδνρκ ὑμαύ, ΔΙ ΒΟΌΡἪ ὑ86 ΟΡποχίουβ κώνειον 

8 ἔΥΘΘΙΥ Βροθῃ οὗ ὈΥ Χϑβόρβου (Η6}]. 11. 8, ὅ6), ἀπά Ὀγ ΡΙαΐατοι 

(ΡΒοο. 86), ἃ8. ὙγὙ6}1 85 οποθ ὉΥ͂ Ρ]ῦο ᾿ϊπιβ6} ἱπ 86 1 γϑῖ8β (219 Ἐ1) 

411 [0 τοΐθσθῃοοθ ὅο [86 ροΐβοῃ ἴῃ 6 ῬΗΦΟ 816 οὗ 8 ΘΌΡΘσηἰβ[10 

Κἰπᾶ,. ΝΟ τὸ ὑμ6 οοπίθηΐϊθ οὗ ὅῃ6 ΘΌΡ ΤΏΟῸΓΘ ΒρΘΟΙ ΠΟΙ ΪΥ 

ἰπαἀϊοαϊοα ὑμᾶπ ὈΥ ὑμ6 νον πιραΐα---πδτλθὶν, τὸ φάρμακον---- ΠΤ ΪΟ 

πιρῃ βἰρτίγ 086 τηθᾶῃβ οἵ ΠΘΑΙΣΝ 88 Ὅ76}} 88 οἵ ἀθδίβ, 68 1 ἴον 
[86 ΡῬΌΓΡΟΒΘ οὗ ἱπρ γίηρ ὑμᾶῦ {Π6 σὰρ οὗ Ηθιλ]οοκΚ τγ88 ἴο ϑοογαίθβ, 

ποΐ ἐδ6 ἰπβίσυμαοηῦ οὗ Ποδῦμ, Ὀπὺ {86 τηθαϊοῖπο οὗ τατον! ὐγ. 

ΝΟΤΕ Υ. 
(ῬΑΟΘΕ 169.) 

ΟΝ ΤῊΝ ΟΕΕΕΒΙΝΟ ΟΕ ΤῊΒ ΟΟΟΚ ΤῸ ΒΟΌΙΑΡΙΓΞ. 

ΨΑΒΙΟΥΒ δηα συ] 0]γ-ἀΠἴονίηρ νίονγθ πανα ὈΘΘῺ οηὐοσίδ ηθα τορϑΓα]πρ; 
86 τπηροτὺ δηὰ ρΌΓΡΟΒΟ οὗ ὑπ 1,δϑὺ οτα οὗ ϑϑοογαῦθϑ, θη) οἱ μη; 

“ ΝΙΟΔΗΟΣ (ΑἸοχίρμαστα. 186) ρον δὲ οἰαθοσταίθ ἀθβοσί ρου οὗ [9 
ΒΥΤΩΡύΟΙΩΒ, διμοπρ ΣΤ ΒΙΟΒ [86 τηοβῦ ποίδὉ]6 ἃ:θ ἔπ ΟἈ1]]Π6Ε8 οὗὨ {86 οχ σθαι 168, 
ΔΡΡΌΘΑΙΪΠΡ 4180 ἴῃ [δ6 Ῥμοάο, δᾶ αἰΖχίηθβθ οὐ νοσέϊρο, οὗ σοῦ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 

Ρ]αῦο ἔδιῖζθβ ὸ ποῖοθ. (Εσοσα {818 Ιαϑὺ βυταρίοτα 89 οσἱρίῃ οὗ (86 ψοσζὰ 18 
ῬΤΟΌΔΌΙΝ δοοουμπίθα [ὉΓ: Υυἱζ., κῶνος 8 δρίγαϊ οουιθ)ὴ. ΤῈθ αἰτθοίίοι οὗ [89 
ΘΧΘΟΌΙΟΠΟΣ ἴο Ὑγ81}ς δου ΒΟΘΙῺΒ ὕο ᾿τρ]ν ἰμαΐ ἀἰΖσίγιθ88 τγὰβ ποὺ δρρῃσομβουᾶοά 
ΔΒ ΔΙΏΟΙΩ [86 οἴἴοοίθ οὗ (86 ρμοΐϑβοβ. Πι6 σϑοοσητηθπἀδίίοῃ ἰο ϑοοσαῦθβ.-- ἕο 
ΨΚ δρουΐ 885 Ἰοπρ' 88 ἢθ οΟυ]α '-- ΒΘ 5 ἤο ὍΘ ΘΧΡΙΙΟΔΌΪ]Θ ΟἾΪΥ 88 1 σψουϊᾷ 
αἰοτὰ ἃ Κἰπὰ οὗ αἀϊνοσβίου ἕο 89 ἐμπουρμίθ, δα αἰταϊηθῃ [6 ΣΊΒΚ οὗ οἱοϊομξ 
ΘΟΙΨΈΪΒΙΟΠΒ : Οὐ 186 1 18 ᾿Ἰποοηδιδίθην τ 8 (6 δάνίοθ ἑθπαοχοά ἴῃ 68 Ὁ., 

ῬΤΟΒΙΙρ ϑασποϑῦ (ΔΚ οὐ ἀἰβοουστθθ. Βοίῃῃ (ῃρ π9 δῃηὰ ἰδ9 οἵδοσ σψουἹᾶ 
ἰομᾶὰ ἰο :ΏΟΓΘαΒΘ (86 διηΐτηδὶ Ἠθαΐ, δηἂ {βου Ό Ῥχοάποθ [89 οβδοῦ οὗ ψῖμθ 
(νοῦ ῬΊν (Β. Ν. Χ͵ΙΝ. 7) βᾶγ8 18 {80 δι ἀοΐο ο Ἡϑιη]οοκ), δᾶ ὑσοϊοηρ 
{89 Βέχτιρρῖθ:---ἼΙὉ 1Β 5.11] Τλοσθ ῬΌΣΖΙηρ ἰο Βπα Ἰδοαβ (Δ πμα]. ΧΥ͂. 64) 
αἰνίηρ 88 ἃ σϑᾶβοῃ ἴῸΣ (δ9 Β]ΟΎΘΕΒ οὗ βἴθηιθοδ᾽ Β ἀϑαίῃ, (μδὺ 9 Ἡδι]οοκ 
ἀἰὰ πού ορθϑσζαΐθ δοσαμμβδθ ὨἈΐβ ὈΟΥ͂ τγὰβ οοἱἃ ὈΥ ὑῃθ Ῥχονυΐουβ ορϑηΐηρ οὗ [86 
νΘἾΠΒ: “ Αἀϊδίυτη νϑηθπῦσα Βαιιδὶὺ ἐτιβίσα : ἔγϊσίἀῸΒ ἴθι αχίαθ, οὐ οἷυβο 
ΟΟΥ̓ΡΟΙΘ Δα ΟΣΒῸΒ Υἱῖὰ ὙΘη ΘΗ ].᾽ἢ . 
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᾿ Βὲδ ἤποοα Οτΐο ἴο οδοτ, ἰη [18] πιϑηῦ οὗ 6 ἀονί Οὐ ΤΟΥ, ἃ οοοκ ἴὸ 

ΖΕ ΒουΪαρὶτ8. 

βοὴ ᾶνο οοηῃδιἀοτοὰ ἰὖ 8 τῆθσ ἀδ᾽σίουβ υὐϊογαμοθῖ (δου, 
ΒΔΓ ΚΒ οἡ ΕοοΪ68. Ηϊδὺ, 1. Ρ. 78) οὐ [16 ρᾶτῦ οὗ ϑοογαῦθδ, γβ Πρ 
ἔγοπι ὑδ6 ορογϑίϊοῃ οὗ ὑμὸ ροίΐβοῃ. [ὺ 18, βοσονοσ, ἀῆπουϊ ἴο οοἱ- 
ςοἶνο Ρ]αῦο 88 πδύσγδίϊπρ ὙΠῚ} τουθγϑηῦ αἰ ΓΟ ΠΙΒΓΔΠ 14} (80 1.488 

Ὑγοτὰ οἱ ἷ98 Μαβίου ὑπάοσ βο ἢ} δὴ ἱτυρσθϑδῖοθ. ΟΥΟΥΒ, ΒΌΘἢ 88 

ΤὨοοάογοῖ, πᾶνὸ βουχιῦ [ῸΣ ὑπθ ἱτηροτῦ οὗ ὕὑδ “πον ββίτηδ νοῦθδ᾽ 
πῃ ἃ ἀοδίσο οὐ {86 ραᾶσὺ οὗ βϑοοζαῦθϑθ ὕο ϑορ Εἰτηβο} τρμὺ τι τορατὰ 
ἴο ἴδμο το] σίου οὗ ἷβ ΘΟΘΠΌΤΥ, δηὰ ἴοὸ ΒΟΥ ΨΊ 18 Ἰαύοδὺ Ὀγοαὺῃ 

[86 ἐδ]αὶὶν οὗ 1110 τηδῖῃ οουσπῦ οὐ Ὑδῖοῆ Β6 Δα Ὀθοὴ σοπάοιηηοᾶ--- 

Ψ]Ζ., ᾿πρὶ ον ὑονγασαὰβ {86 παίϊομδὶ σοᾶβ. Ασοογαϊηρ ἴο {118 νἱοῦν, 8ἃ8 
Εχργοβεοα Ὀγ Τμοοαοχοί, ὑμ6 δοὺῦ νου 6 οὯ60 οὗ Δ1}180]6 ΠΥΡΟΟΓΙΕΥ͂ 

οἢ ὑδο ρεᾶτὶ οὗ δοογαῦθδ, 85 1 Βὸ τ ὶβῃοᾶ ἴο ἰθαᾶῦθ 8 ἱπ ργθϑβίοι Οἢ 
080 Τη]Π68 οὗ τηϑὴ αἰ οσοηὺ ἔγοτα ὑμαῦ 10} ΠἷΒ γθα] Ὀδ]1οῦ τοραγάϊηρ 

ὕι6 χοᾶϑ που]α ναγγδηῦ. 
ΤῊ νον, ΠΟΎΘΥΟΥ, ὙὙ8ΙΟΝ 566 18 ὅο ΔΏΒΥΘΙ 4}} ὑἢ 6 αἰγουχηδίδηοοβ 

Βθοϑῦ, δὰ ὙἘΊΟ. Π8 τϑοοϊνοα {Π6 στοδίοϑυ διηουηΐ οἱ ἕδνοῦσ, 18 ὑπδὲ 
ὝὮΙΟ ΤοραΓαΒ {(Π6 ἰηὐαποίίΐομ. οἱ ϑοογαῦθβ, ἤοῦ ΟὨ]Υ 88 δὴ δοΐ οὗ 

Βοιηθρθ ἰὸ ὑ86 παίϊοηδὶ ὑοσβῃϊρ (οἷ. Χϑη, Μομι. 1. ὃ, 1), Ῥαῦ αἶβο 83 
Ἰηὐθηαρα ἴο ροββθᾶϑ δὴ 8]]ΘρΌΓΙοα] τηθαπΐηρ. [ᾧ Μὰϑ ἃ Ὀγδοῦϊοθ οὗ 

Ρδίϊθηΐβ τϑοονοῦηρ ἔτοτη ἃ αἰβθαϑα [0 δοκηπον]οᾶσο ρσταϊδυυαθ ἴο 

ΤΕ βουϊαρὶυβ ὈΥ ὑμ6 οἴἶεγίηρ οὗ Β0Π16 βδογίῆσθ Τἢ18 ἔδυ αν τἰΐθ 
δοογαῖθϑ ὕΓΏΒ ᾿πίο 8 Δ]]ΘρΡΌΤΥ, δηἃ ἀ6βῖγθ8 Οὐἱῦο ἰὸ βηλν ὈΥ Βυο ἢ 
δ ΟΠἶοΥηρ 18 ὑΠΔη Κϑρίνίηρ ὑμδὺ 18 ἔτθμα 88 ΠΟῪ τϑοοῖνθα 1η 

Βοαί [86 οὑγθ οὗ 11:88 Ἰοηρ ᾿πβσιοῖν.ἢ 

“ Οὐτρασο {19 τοι κα οὗ Ὑασθυσίοι (θῖν. Τορ. ΒΟΟΙΚ 171. ποίο Ὁ.) 
διιαϊπϑύ ΒΌ0Ἐ ἃ Υἱόν. 

Τ ἐγὼ δὲ οἶμαι καὶ Σωκράτην . νον τὸν ἀλεκτρνόνα θῦσαι κε- 
λεῦσαι, ἕνα τὴν κατ᾿ αὐτοῦ γεγενημένην δι ελέῃη ἕ ἢ Ἵρ αφήν κοτιλι 
Ἰμοοάἀοχοῦ, Ουγαίίο, ΥἹ]. Ρ. 897, ἘΔ. βολα]Ζο. 

ΐ Οὐταραγο (89 Ζ βου θαι ἔταρτηθπῦ: Ὦ θάνατε Παιάν, μή μ’ 
ἀτιμάσης μολεῖν : [89 ἦ ἀοι!ῦ ]9 θηΐοπάσθ᾽ ἴῃ σεσωσμένος ἱπ βρῇ. ΑἹ. 692; 
(19 Βαρῤρ!οδίίοι “Φονὶ Ζίδογαίογῖ" οὐἱ ἴμ9 ᾿ὴρα οὗ βϑθθοα δϑὰ ΤΏτγαβθα δὲ 
ἀϑδίὰ ; {πὸ ἱπβοτίρεϊοπ “ΘΑ μ᾿ ὁπ ἐδ ἰοῦ οὗ Τμοοάοεκίαβ 111. (αἱθΌοπι, 
οΙ. 48); “ΜῪΥ Ἰοηρ βίοκηθββ Οὗ Ἀθδ ἢ δηὰ Πἰνηρ ποῦν Ὀορῖηδ ἴο τηοπᾷ.᾽ 
ΒΒΔΙΚοροασο, ΤΊ λοι, ΄. 2.---Ἴῦ 18. ΒΟΔΙΌΘΙΥ σου ὰ ΜΓ Ὦ110 ἴο 0811 αἰξοποη ἴο 
[86 οοπ θσαρίπουβ Σϑργθβθη δ 0 }}8 ρΊνθη 88 ἴο [89 τιθδηΐηρ οὗ [π6 “1δϑὲ ψοσὰ " 
οὗ βοοταίοβ ὈῪ Του] δα (ΑΡΟ]. οἈ. 46), ἀπὰ, σμδῦ ἰβ τῆοχο βέγδηρο, ὈΥ͂ 
Οτῖζϑῃ (οοπίς, Ο618. ΑἹ. 6), στο ἴαϊκθ οοοδβίου ὕο σρϑαὶς 'π βοόσῃ οὗ 8 γε! χίοη 
ὙΈοΙι οου]ὰ βηὰ 18 Θομδυτητιδίίοι ἴῃ ἐπ βδοσίῆοθ οὗ ἃ οοοῖς. 1ὲ πουϊὰ ανθ 
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Τὸ 18 σσουῦῃν οὗ τϑιρδῦὶς ὑμαὺ ὑμ6 Βνὰ οὗ ὨδΥ, κ ὕμ6 ψουθῃῃ 

οὗ ἰβου]αρίυβ, τὶ πιο 1Ὁ τγὰ8 δϑϑοοϊαῦθα, 008 ἢοῦ ΔρΡϑᾶσ δὖ ἃ 
ΥΘΙῪ ΘΔΥΪν ἀδίθ οἰὑ ποῦ 1ἢ {89 ΤΥ ΒΟΪΟΡΥ ΟΥ 1 ὕΠ6 11 ΌΘΓΑΓΥ͂ ΤΘΙΏ δ᾽ ἢ οὗ 

ατθθοθ ΖΕ βουϊδρὶυβ ἴῃ ἨΟΙΩΘΓ 18 5: ΠΡ] ἰητρὸς ἀμύμων “ ἃ ὨθΑ16 

ὉΠΌΪ]ΔΙηΘα, δῃα 888 ποῦ ΤϑοοΙγ αὶ Θηγο] ηθηῦ διηοιρ 86 σοάϑ, ὕο ΠΟΠΘ 

οὗ σβοτῃ ἰδ ὕῃ6 δρ! μοῦ ἀμύμων ἴῃ ἨοΙΩΘΡ Ἔν ον ΔΡΡ]16α, Η8 σψουϑμὶρ 

88 ἃ ἀἈ611γ 18 Ὁπαου Ὀΐ6α]Υ ομθ οὗὨ ὑμ6 στονίῃβ οὗ ὑμ6 Οτγρἢϊο ᾿πῆἤπθηορ, 

δια ὈΘΙοπρΒ ἴῃ 108. οΥἹρίη ὕο {86 ρϑγὶοα οὗ {89 τἶβο οὗἨ [86 τη γϑῦϊο οὐ]ῦϑ 

οὗ Πϑοιηθοσ δῃα Π᾿ΟΉΥΒυ8. 

Τῦ ἔουτὴβ οὯ6 οὗ {86 τηοδϑὺ τϑιμαῦῖκα Ὁ ]6 διμοηρ' ὑΠ6 ΤΟΣ ὈΓΟΟΙΒ 

οὗ 186 ἰσῷ δηθαυμν οὗ ἴη6 ΗοΙΘΤΙΟ ΡΟΘΠΙΒ, ὑμδῦ, 88 τϑιηαγΚοα ὈΥ͂ 

Ἐϊπαδυαυ εἶδ, ᾿. 1479, 24, [Π6Γ6 18 πὸ 8] υϑίοη ὕο ΘΟο Κ- ΓΟ οἰὑ 6. ἴῃ 

186 ΠΙΔα οὐ Οάγββου" Τῇ ρῥτοοῖ 18 ἸΣΥ δ ϑ 1 016 ὑμαὺ 818 Ὀἱταὰ νᾶ 

68 ἀΠΚηοση ἴῃ Οτθθοθ δηα ἴῃ Ὑ θϑίθγῃ Αβῖ8, οὐμου 180 ἃ ροϑῦ 80 
δα 0} 8: 6γ6 8η4 ΘΔΓ ἴῸΓ 811 Ὠδύαγαὶ βιρηὺβ δηα βΒουηαβ ψου]ᾶ ποῖ 

ἢδνθ [4116 ἰο βηᾷ βοῃ16 ρ]866 οὗ Βοποὺγ ἴο 088 Πογδ]ὰ οὗ [Π6 Μοτη 

ΤΒουρῇ {116 ὈΪΓα 15 τ} 8. ΘηΟΌ ἢ ὈΥ {6 πη6 οὗ [6 ῬοΙΟΡΟΠ ΘΒ δὴ 

γα, ὕΠ0 ΘΓ] 16ϑῦ Δ᾽] βίοι ὕο 108 ὈΓΘΒΘΠΟΘ ἴῃ Οτθθοθ βθοὴ8 ἴο Ὀ6 μδΐ 

ἴὰ ΤΒδορηβ (1. 862), ἀροὰαῦ Β.Ο. 610. [ 18. ῥγοθδ 016 ὑμαῦ ἰᾧ 
οδπλ6 ὑγοϑύναγα τ] ἐμ οχίθηβίοη οὗ 86 Ῥϑυϑίδῃ ΘὨρΡΙΓο, ἀπ ἴῃ 
Αὐβίορμδιδβ. (Ανοθ 485) 1Ὁ 18 58.1}} ἀδθηοχηϊηδῦθα, ἔγομι 105 Θαϑύθγῃ 

ῬΘΘΠ ΣΩΟΙΘ 7υϑὺ 17 {80 δα δοϊπηον]οάροα {μδὺ [86 ἔδϑο!τηρ; οὗ ποοὰ οὐ οἵ ἐμέν 
(ὀφείλομεν) ἱπ ἃ ἀγὶπρ πιδη ὅο ροχίοιτη ἃ γοῦν, 88, ὕο ἃ οοσίαϊπ οχίθηϊ, 
ουἱάθποθ οὗ [89 οχρθϑοίδίοη οὗ ἃ ξαΐυγθ βίδίθ.---Αβδ 11{{106 το ὮῪ οὗὨ ποί]οθ, 
ἐδοιρὰ ον [6 ΟΡῬοβιύθ σθᾶβοιι, 18 {80 ϑοβίδ(ϊο ΒυτΩ Ο]]δῖτιρ οὗ Ῥίουβ Μιταπάν] 
(ἀ6 Ὀϊρηϊίαίο Ἡοσαΐπϊ8, Ὁ. 820), ψῆο οοπηθοίβ ὑορθίμοσ, 88 0Π6 Ὠτιρθ ΒΥ Ο]βῖ. - 
Βὶ χη γίηρ ὑΠ6 αὐσαηρ οὗ [86 Βυϊαδη βρὶγῖῦ, [π6 Ῥγυίλαρόσθαη ἰπἸαπούίοι 
τρέφειν ἀλεκτρυόνα (οὗ ΟΥ6}11 Οραδβο. ῬΒΪ108. 1 Ρ. 66); ΖΠ)}δπ᾿ Β ἀβοσϊρἐϊοι 
οὗ ἃ τιϑρίο ρόνγοσ ὕο [89 Οὐοἶ, ψ ὩΟὮ οἄδθ5 [896 Ἰἴοι ἕο ὑγοι}]6 (Ναί. Απίτα, 
111. 81 : Ιλϑιορ. ΙΥ͂. 714); [89 ἀιὐγαϊζθηΐηρ οὗ τοροηΐδηοθ ἰῃ [86 Ὀγθαδὺ οὐ 8. 
Ῥοίοσ δ ἐμ οσοσίηρ οὗ δλ9 Οοοῖς ; δπὰ (89 οβοχίπρ οὗ [86 βαπιθ Ὀἰγα ἔο ἐδ 9 
οὰ οὗ ΒοΔ]1ηρ. 

“4 ΠῊΘ Βδτηθ τοι δ Σἶς ΔΡΡ]168. ἴο {πΠ6 ΟἸὰ Τϑδίαμηθηῦ βου ρ ΓΟΒ, ἱπ τυ οἢ 

ἔμογθ 18 ΠΟ σϑίθσθῃοθ ὕο οοοϊζσοσονσ. ΤΠῸ το ον ηρ8 Οὗ ΤΧΧ. ἴῃ Ῥχονοσῦβ 
ΧΧ Χ, 81, πὰ οὗ [86 γυϊραίο ἰπ 00 ΧΧΧΥΤΙΠΠ. 86 ΓΘ ταἰβέγδ 818 1 018. 

Ὁ ΤῺΘ ταϑηθοη οὗἨ οοοϊζ τόσον ἴῃ [86 80-041108 Ἡοπλθσῖο Βαἰγιομοσαγο- 
τ Δ 18 (]. 198) 18 ὁη9 οὗ [86 ΤΔὴΥ ᾿ηύθστιδ] θυ ἄοηοοθθ ἜΘ. Ὀσΐπρ ἄστη 
{86 ἀαίθ οὗ ἐμπαῦ Ὀυυθβαιθ ὕο (86 Αὐΐϊο, οὐ αὖ Ἰθαδῦ ἴο ὕμο Τύνχὶο ροσὶοα,--- 

ΤῺ βίου ἴπ Οἷο. θῖν. 1. 84, τορασαϊηρ ἃ ῬΣΟΡΠΟΟΥ ὈΥ [88 χηγίμὶς Ττο- 
Ῥῃοπῖυδβ, ἀοχίνοα ἔγοπῃ ὑμ9 ογονίπρ οὗ ΘΟΟΐΚΒ, τηδν ὯΘ Βαίον ἀϊδβγθρασάθα 88 
ὉΠΑϊβίοσἑ Α]. 

2Μ 
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οτὶρίῃ (Περσικὸς ὄρνι9) ὑπ “ Ῥογβίδη Ὀἰγά ̓  1οΐ, Αἴμοηθ. ΓΧ, 874 Ὁ. ; 

ΧΙΨΝ. 6δδ Α. 
Τῃ αποϊοηῦ Αὐτὸ ὑμ6 Οὐοῖκ βοοὺμ ἴοοὸῖκ 108 υΪδοθ ἃ8 ἃ Β.1)00] οὗ 

180 αοἄ οὗ θθᾶγ. Ρ]αΐαγοι (ἡἴοτ. 400 Ο.) τοΐθσβ ἴο ἃ ρδϊπῦθσς 0 
ΒΥ ὈΟ]18064 Μογηΐϊηρ ὉΥ ἃ ἔρυτο οὗ ΑΡΟ]]0 τὶ ἃ ΘΟ0Κ ὌΡΟΠ ἨΪ8 
μβαπᾶᾷ (ὁ τὸν ἀλεκτρυόνα ποιήσας ἐπὶ τὴς χειρὸς τοῦ ᾿Απόλλωνος 

ἑωθινὴν ὑπεδήλωσεν ὥραν ἘΎΟΙΩ 108 ΘΥΙΏὈΟ]104] σοπηθοίίοῃ τ] 

ἈΡΟυ]]ο---ἰθὸ σομαῦογοῦ οὗ ΝΊρΡΗῦ δηᾶ οὗ Ὀ]ΔΟ βογρουῦ Ῥγίβομδ--- 
186 ΟΟΟΚ οδηθ ἴο ἔρια 88 8ῃ δι ]θὶ οὗ γ᾽]οΐοτγ, ἴου ὙΠΟ ἢ οπᾶ 
1ῦ ψγαϑ ῬΘΟΌ ΑΥ]ν δἀδρίοα Ὀγ 15 οσσῃ ρυρηδοϊοιβ ΡΟΥΤΘΙΒ. ̓  

Ετοπὶ {Π6 τοσΒἷρ οὗ ΑΡΟ]]ο δ παύυγα!]ν ἀοβοοηαθα ἴο ὑμαῦ οὗ 
[δ Βοῃ οὗ Αρο]1ο, ΖΕ βοι]αρίυβ,} το γὰϑ Βα ρροβοα ἴο δχϑοιῦθ ἰῃ 016 

οὗ [ἴ6 ἀοραγίτηθηΐβ ὑμ6 τοβίογαίνο ἔαποίϊοη οὗ 86 Βοαϊηρ ἀαοά. 

ΤῊς ἀοὶΐγ οὗ ρα] πιὶρηὺ παύαγα!ν Ὀ6 αἰδροβοαὰ ἴο αἀο]σηῦ ἴῃ 

1η6 γᾶ ψΏΟΒ6 ΟΥΘΘ 10 γγῶϑ ἴἤο δΔῃΒΟΌΠΟΘ 86 “ :ΠΟΘΏΒΘ- γα Ιηρ' 

ΤΟΊ .᾽ἢ , 

Τη6 ἰηὐογοϑὺ δὐδοβοᾶ τὸ {Π6 " Βιτὰ οὗ Τανγηΐηρ,, ΡῬΔΡΟΥ ἔγουα 
118 Βογδι αΐηρ ὑπ6 Β, ΡΑΥΌΪΥ ἔγοσα 18 ογθοῦ υἹούουτ ουβ οδΥΤΊΔρ6, [88 

οχἰθη ρα, ἃ8 18 γ76}1 Κηονη, ἴτοιη οἰδϑϑὶς ἴο τῃοάθτῃ ὑλπηθϑ, 8 δπᾶ ἃ 

τΪ αἀθ οὗ Ββυρογβυλθίοηβ [388 δυίβθῃ δϑβοοϊδίθαἃ τὶῦ ἢ {818 Ὀιτά, 

“ Ατοοτρ [Π9 ΟΟἷη8 οὗ Ηΐπηοτα 18 ὁπ9 τι ἔμ ἤρττο οὗ ἃ Οὐο1---ὦ κἰπὰ 
οὗὨ νυπηΐηρ, Δ]] βίου ἰο ἡμέρα (ΕἸ Κ61᾿Β Ῥοοίν. Νυτηπι, νοὶ]. 1. Ρ. 214), οσ 
ῬΟΣΒΔΡΒ ἃ ΤΟΙΩΘΙΔΌΣΘΠΟΘ Οὗ {860 ρτοαὺ νυἱοίοσυ οὗ Β.Ο. 480 ραϊποᾶ εὖ Ηϊτηθσα 
ΟΥ̓́ΟΣ [89 ΟΔΙ ΠΑ ρΊ 1418. 

Τ Οὐτρασθ [89 ῬΥΖθ- δρμοσα ἴῃ ΜΠ1119 Σ᾽ 8 ΟΠ τ ΪΟῸΣ (νΟ]. 1. πο. 92), 
ἵπ ΒΊΟΣ {π0γ0 ΟΟΟΌΣΒ ἃ ὙΘΣῪ ΘΑΣΪΥ ΔΡΡσορσιδύϊοι οὗἩ [86 ΟΟΟΪ 88 {86 Βυταθ 0] 
οὗ εἰσι ρρίο δὰ υἱούοσυ.--- ΟἸγταρί οάοσιβ (Ρ. 208), ἱπ ἀοδβοδηξίτρ οα ἔθ “ Τ,αϑύ 
Ὑγυτά ’ οὗ δοοχαίθβ, ἀποῦθβ ἃ οογίαϊ ΟΥ8019, “ ὑμαὺ βου]β θη Ὀοὶηρ τοϊθαδοὰ 

ουρθὺ ἰο βὶπρ' ἐδ ρθθαπ, 88 1 11|κ ἔ9 ΟΟΟΪΚ οσοσίηρ ΟΥΟΣ υἱούοσυ. ΟΟσΩρΡΑσΘ 
[86 οχ τ δοσαπ ΣῪ Ἰθροπᾶ ἴῃ ἥαχο ατασζησηδίύίσαυβ (δ. 1. Ρ. 16) οὗ ἐδ ἱπέοστιαὶ 

ἦούστον οὗ Ἠδαϊηρ ὑπᾶον [89 συϊάδποο οὗ [9 “ ΒΟΙΏ]ΟΟΙς σόσαδηι ᾿ (οἱοαΐατυπι 
δοσυα), 0 θη ὈΔΒθα ὈΥ δἃΠπ ᾿ΤΡΑΒΕΆ016 “411, Ῥοσίοστηϑα (πθ 0] οστίης; 
ΟΧΡοστηθηῦ : “ Οἰαἰϊέ οἀραΐ, αὐθτλ βοοῦτα ἔοτίθ αϑογουαί, δοσυρίυσῃ, υἱΐτα 
ταοθηζαμαι βορίδ 7δοίαν, δέαξέριφμθ γοδέυέοιδ αἷθ6 Υϑβυταρίϊ βάθχη βρίσϑοι Ο]Ά ΤῸ 
ἰοθία ας οοοοπία.͵ ὙΤΠὺΒ 1 ΔΡΡΘΑΣΕ ὑμαὺ ἴῃ {86 πουΐμοσῃ, 88 Ὑ7611 88 [89 

Βοπίοστι τυ ο] συ, ἰδ0 Ὀϊτὰ οὗ ἄδτνῃ γβ δββοοϊδαίοα τη [869 ποίζοπ οὗ 
Ἐδοονοσϑᾶ 116. 

Ζ Οἱ οοἴη8 οὗ Ερίάδλυτσιβ δὰ 6] πὰὺ8 (0 ΟΟΟΚ ΗρΌΓΕΒ 88 8 ἀϊγϑοῖ θυ Ό] τα 
οἵ 2) βου ]δρία8, 

ἢ Οὐτράτθ Ρ]ν (Ν. Η. Χ, 24) ἢ ἔδο ταϑάϊθοναὶ Βα ρ σβε [0 }}5 ρχοβοσυϑα 
1ῃ ΚΑ ΚΒΡθασο, Ηδπηι]οὺ 1. 1 ; 8180 Βτδαπαβ Ῥορῦϊασ ΑπὐααΣ168 (ν0]. 11. Ρ.. ὅ4). 
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ὥτοδίοσ ἴῃ 8}1 ῬγορὈΣ Πν Ὁμ8ῃ ὕὑμοβθ οοπμηροίβα τῖνἢ ΔΗ ΟὐΘΓ, ΝΝ 

ΤΏΘΓΘ ΓΘ δυὐθῃ χδοοβ οὗ ὑπὸ οἴἶεογίηρ οὗὐ μα Οὐοἷκ ἴο ΖΕ ΒΟ] δρὶι5Ἐ 
Βανίηρ ἀοβοθηοα ἴῃ σοτίδὶη 1ηβίϑῃοοϑ 0 τηοᾶθυῃ ὕτηθϑ, ἰοπρ δέον 

ΘΨΘΙῪ Οὗ Γ ἔγαρτηθηὺ οὗ ὕ88 δηοϊθηῦ την ὑ ΙΟῪ ὕο τ ΐο ἢ 10 Ὀο]οηρσοᾶ 
δα ρῥαϑβοᾶ αἴναυ. 

Ἐ Τὴ [9 Ῥχοοθοϊηρδ οὗ (89 Απἰαυατίαη βοοϊοίν οὗ ΕΙΣ (γο]. 17.) - 
ΨῚ1 ὍῸ ἰουπὰ δὲ :πίογοδ ϊηρ δοοουμὺ ὉΥ Ὀζτ. ΑὐΐδυσΣ Μ|ΊΟΒ6]1] οὗ Ἰἱηροσιηρ 
ΒΡροχβυϊ ἤομβ πὶ ἐμ 9 ἩΠρΡΏΙαπαΒ οὗ ϑοοίαηά, ἀπιοπρ Βῖοα 18 ἐμ6 βδοσῖβθοθ οὗ ἃ , 
Οὐοῖκ 88 {86 ουγθ ἴον οοσίδϊῃ αΊΒΘΆΞ68, ΘΒΡΘΟΪΔΙ1Υ ΤῸΣ ΘΡΙ]ΘΡΌΒΥ ---ΟὈἸΩΡΆΤΙΘ ΒΙΤΆ]ΑΥ 
ἴγ8068 ἱπ [89 ΒΌΡΟΙ ΒΕ ΟῚΒ οὗ οθχίβϑιη Ῥατίϑ οὗ Οοστδην : ΟὙἸΤΩΣΟ ΒΒ Πουΐβο!θ 
ΜΥίδοΙ. ῬρΡ. 616, 1124, 





σΒ ΕΚ 

Ῥαβθ 

ἀδελφὸς 88 δα ]οοἰΐνθ - - 148 

ἀδολεσχία, δ δοοιβαίοῃ 

δραϊηϑὺ ϑοοταῖθβ - - 40 

ἀεί τοι. - - - - 18 

ἦθλον δηῃᾷ βραβεῖον - - 169 

“Αιδης, ἀουϊναϊΐοη οὗ -ὀ - 67 

αἴτιον δῃ!ᾳ συναίτιον - - 116 

αἰώρα - - - - 1582 

ἀλάξων ορροβοᾷ ἴο εἴρων - 98 

ἀλλὰ γάρ - - - - 86 

ἀλλ᾿ ἢ κ“- - - 68,78 

ἄλλα οὗ ρΡῃθποιμθηδ - - δ4 

ἄλλος ἴῃ Β6η86 οὗ ργαΐογοα - 149 

ἄλλος δἀάοᾷ ἴο εἴπερ τις 

Ῥ]οηδϑύϊ δ ΠΥ - - 61 

ἄλλο τι - - - - θ8 

ἄλλο τι ψῖῦ ἢ ἀρατῦ - - 186 

ἄλλως -ῷ 'ιδίγα - - δ6 

ἄλση θεῶν - - - 180 

ἄν, Ἰηβοχίίοι οὗ, ψΊ ορίδ- 

Ὦνοθ - - - 44,88 

ἀνάγκη - - - - 148 

ἀναβιώσασθαι ἰῃ ὑγὐϑηβιθνα 

Β6ὴ86 - - - - 9] 

- 147 Π 

ἀνακύυπτω - - 

ΙΝΡΙΕΧ, 

! 

Ῥὰρϑ 

ἀνάπλεως δηἃ ἀναπιμπλημι, 

οὗ ρο]αοη -ἮἉ - - 80 
ἀνατέθεμαι ἴῃ τοαϑοηῖϊ - 8 

ἀνευφημέω - - - 8 

ἀνδρικῶς - - - - 128 

᾿Ανδρίᾳ - - - - 258 

ἀνταποδέδωμι, ὑγϑηδινο δηᾶ 

Ἰη γϑηβιῦ νθ - - - 48 
ἄνωθεν ἃΒ ἃ Ἰορίολ! ἴοη - 195 

ἅπας 1ΞΞ ευὐοιιδηυδηιέ - - 148 

ἀπεικάζω - - - - 98 

ἀποδέχομαι δια ἀποδείκνυ- 

μι - - - - 81,90 

ἀποθνήσκειν 8δῃηα τεθνάναι 

ἀϊδυηρυ βηρα - - 2] 

ἀπολαμβάνω, οὗ πὶηαΒ - 4 

ἀπόρρητα - - - - δ 

ἅπτομαι (λόγου), ΒΘΏη868 οὗ - 84, 

ἄρα, ἱτοΏ1ο8] εϑοοῦ οἱ ἴῃ δὲ 

Βρρθὰὶ -:Ἑ - - - 67 
ρα μή ΜΔ Οὐοηγωροένυνιδ 

εοϊεδογαξίνιιδ - - - 28 
ἄρ᾽ ἦν, ἀϑᾶρα οὗ - - 88 
ἀσθένεια - - - - 188 

ἀτέχνως δηα ἀτεχνῶς - - 12] 



210 ΙΝΘΕΧ. 

Ῥκημο Ῥαρο 

ἀτιμάζω, ταοταὶ ἱπηροτὺ οἱ - 24 | διαφθείρω (χρώματος) - - 1606 

ἤΑτλας ἴῃ ῬΕΣΙΟΒΟΡὮΥ - 118 ] διαφυή ἴῃ ἀποίθης δοίθῃθθ 118 

ἀτραπὸς οὗ ῬὨΣ]ΟΒΟΡΕΥ - 928 δικάζω δὰ κρζω - - 141 

αὐτός, ορροβοᾶ ἴο ἄλλος - 1 δίνη -ι π΄ - «11 
αὐτά, οἵ ἰάο8] τοῦ] - ὅ4, δὅ 
αὐτὸ τὸ μέγεθος, οὗ ἴῃ δὺ- 

801υ09 Ορροδοᾶ ἴο ἴΠ6 τὸ- 
Ἰαῖνο - -ι κ΄ -121 

ἀφικνέομαι οὗ δΙτῖνΆ] ἴῃ (ἢ 6 

Ρτοβοηΐ ἴθ -:ὅὉΚθΞ - - δ7 

βάκχος, Ὀοΐὰ οὗ ἀοἰἐγ δηὰ [}6 

νον -Θ  - - - 87 
βασκανία - - - - 104 

βελτίων ΞΞ οπεδ δοίεν - 18 

βέρεθρον - - - - 188 

βούλεται οὗ ἰπαηϊτηαίο 58}- 

76οἱ - - - - δὶ 

ὃ δοουιηυ]δίθα ἴῃ Ὡορδίοηβ 62 
δαιμόνιον οὗ ϑοογαῦθβ - - 1 

δαίμονες, ὨοΟύΣΟΠΒ τορϑταϊησ 140 
δέ ἴῃ ὑ86 δροάοβὶβι-  -- 6] 
δεσπότης ΡΡΙΘα ἰο {86 

- - - - ἢ 
δεύτερος πλοῦς - - 82,118 

δέω δᾶ δεῖ, Θοππθοίίοῃ οὗ - 118 

δή τις - - 141 

διὰ τοῦ σώματος εἶναι - - 28 

δ ἐπιθυμέας εἶναι - - 74 

διαβάλλω, - - - - 82 

διαβλέπω - - - 84 

διαλαμβάνω, ἴοτοο οὗ - - 69 

διακοσμέω, 8δᾺ ὈΓΘΔΙ 

ποτὰ - - - -112 
διασκοπεῖν 8πα μυθολογεῖν 
ἀΙἰϑηρυ9μῃο - - - 14 

διατρίβω, οὗ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΙοΑὶ 
ἀἰθοιβδίοθ - - Ἷ 

δοκῶ, ἴῃ 56 η868 οἵ “1 ἐλύπζ᾽ - 22 

δόξα, ἀϑῦ81 δ80η86 οὗ ἴῃ 

ΡΙαο - - τ - 28 
- 148 δωδεκάσκυτος - - 

ἑαυτοῦ ἴογ ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ- 96 

ἐγηύρ τε τείνειν - - - 24, 
ἐγγὺς ἐόντες - - - 10ὅ 

ἐθέλω σι ἱηδηϊτηδία δὺὉ- 

ἦε - - - - 127 
εἰ, δοουση δύο οὗ οἰδΏ 568 

ψ - - - - 82 

εἰ Δῃᾷ εἴπερ 1") Β6Ώ86 οἱ δύπος 86,99 

εἰ μὴ ἄρα --Ξ πιἱδὺ Κζ0γ6 - δ 

εἰ μὴ εἰ πάρεργον - - 9ὅ 

εἶδος ἴῃ Β6Ώ86 οὗ ἐδέα - - 126 

εἴδωλον οὗ ΗοΙΟΣ δηὰ οἵ 

ΡῬ]δΐῖο οοηἰταϑίθἃ - ζ{ὧὅ,16] 
εἰκός ΞΞ παξιγαζ - - 6 

εἰκός 88 Βυι δῦ. ΘΟΌΡΙ]οα ὙΠ 

εὐπρέπεια - - - 98 

εἷλικρινής, ΟΥἿϊζίη δη ἃ Β6η86 οὗ 27 
εἶναι, οταϊϑδίοη αἱ - 61,150 

εἴρων, Ορροκὶΐα οὗ ἀλάζξων - 98 

εἰᾳ ὙΠῸΠ ν ΓΒ οὗ δύῃ - 9 

ἐκβάλλω ἰηύγδηβὶθνο - - 1δὅ 

ἐκεῖ, οὗ {86 βίαϊα οὗ ἀθδίῃ - 14 

ἐκῴορά, ἴῃ [ᾺΠΟΓΑΪ8, - - 162 

ἐλευθερίᾳ - - - .« 1600 

ἐλπίζω Ὑ1ΌῈ δ8ογ. ἰηΐ. - 81] 

ἐλπίς, τηοῖδρ ΠΟΥ 68] ̓ ΠΔΑΡΌΤΥ 

οοππῃθοίοα ΜΠ - - 114 
ἐνδεῖ τὸ μὴ εἶναι - - 61 
ἐνέστηκε - - - 57 

ἕνεκα ἴῃ τούτου γε ἕνεκα - 187 
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Ῥαβᾷο Ῥαζο 

ἐνθάδε, οὗ [86 ῥγοϑοηῦ 116 - 14 | ἥμισυς στ ροηϊῖνο, οου- 

ἐντείνω, οὗ τηρσίγὶοαὶ ΟΟΙΏ- βίχαοϊίοη οἵ - - - 181 

Ρυβιίοη - - - 1ὸ 

ἐξάδω, οὗ ὕ0 5ϑπὲῖιι - - 80 
ἑξῆς, οοηβίχποίίοη οὗ - - 120 

ἔοικε ὮΝ ῥδγῦϊο1 016 οὐ δα- 
͵θοῦϊνο ἴῃ ἀδύῖγσο - - 182 

ἐπάδειν ἴῃ. ῬΕΠΟΒΟΡΒΥ͂ - ὅ9 

ἐπεί ἴῃ ὑγϑηβ᾽ 008 - - 147 
ἔπειτα ἴοΟΥ μέν - - - 47 

ἐπίδειξις - - ᾽- - 119 

ἐπικελεύω ἀἸΒΌΠηρτ 5Π64 ἔτοτα 

παρα- διῃηα ᾿δια-κελεύομαι - 12 

ἐπιστέλλω, οὗ ραγύϊηρ᾽ 1] Π0- 

[ἴο - - - - 161 
ἐπιστήμη, 86η86 οὗ ἰῃ Ρ]αῖο- 28 

ἐπισφραγίζεσθαι οἱ ἀεβδηῖ- 

83 -Ὁ, - ὀκ - ὅϑ8δ 
ἐπισχόμενος δῃᾶ ἐπισχών - 168 

. εἶναι - 126 
ἑρμαῖον - - - - 189 

ἔρχομαι ἐπιχερῶν - - 120 

ἔστιν ὅστις ἴῃ Ἰηθοττοραύϊοη 10] 
ἕτερος 84 ἑταῖρος οοηΐζιβεὰδ ὅ 
ἕτερος 0 κακός - - - 160 

εὑρέσκω Ορροδβαά ἴο μανθάνω 81] 
εὐφημία, ἀοΒῖτα ἴ0ὉΣ - 8,168 
ἐῴη βοραγαθα ἴτομι 105 8Ὰ}- 
1. - - - - ὅδ 

ἔχομαι λόγου, ἴῃ Β6η86 οὗ 
αϑϑαι - - - - 124 

ἔχω ΞΞΞ ὑηέοϊἶσο ͵ - 4 

ἕως ἄν ἴῃ Β6η86 οὗ ἀιηιπιοῶο 51 

ἐπωνυμίαν ἔχω . 

ἢ πὶῖϊὰ ραγίϊοῖρ]θ αἴ ἃ 
σοΙραγαῦϊνγο - - - 99 

ἤδειν δηὰ ἤδη - - - 9] 

ἤθη, - - - - 71 

ἦλος, ταρύδ ΡΟΣ 8] βαρ οὗ 76 

θάτερον ἴῃ Β6η86 Οὗ πονηρία 87,160 

Θεωρές, ὨΙΒίοΟΥΥ οὗ [86 ϑβύδίθ 

γ688.᾽] - - τ-- 8 
θηρεύω, ταθίδΡ ΒΟΥ ον, οἱ 

ῬΒΣΟΒΟΡΩΥ - - - 27 

ἰδέα, ὁ ὅθ ἰβύουυ οὗ 89 

ψοτὰ - - - - 219 

ἰλιγγιᾷ - - - - 68 

ἔσως, τα δὲν οὗ 18 πϑᾶρσο -ὀ 80 
ἔγτω. Ζεύς - - - - 18 

καθαρεύω δῃ!ᾷ καθαριύω - 4, 

καθαρμός - - - - 87 

καθαρὸς, ἀρ] οαοη οὗ 80,146 

καθέημι, ἸΗ ΓΔΏΒΙ ΠΥ 6 - - 1δὅ 
καί τοροαῖοα ἴῃ Ὀοΐἢ τρθτ- 

ῬΘΓΒ Οὗ ἃ ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟΙ 28,56 
καλλωπισμοί - - - 24 

κάρδοπος - - - - 117 

καρτερὸς ἴῃ ΓΘΆΒΟΠΪΠΡ, - - δ6 

κατά, Β6η86 οὗ, αἴζεῦ λέγω - 68 
καταφεύγω, οὗ ῬοΒ᾽θοη8 ἴῃ 

ΓΟΔΒΟΏΪΩΡ - - - δθ 
κατὰ ταῦτα ΞΞΞ αὐοογαϊησίν - 108 

κλαίω δῃηὰ κλάω, Θομηθοίΐοη 

οἴ - - -  - - 168 
κόμας ἀποκερεῖ - - - 90 

κομψεῖαι ἴῃ ῬΒΙΠΟΒΟΡΗΥ - 128 

κόσμος - . - - 160 
κόσμος, ἈἰβίοΥΥ οὗ 80 ψοσὰ 188 
κρατήρ - - ς- - 161 
κτήματα δπὰ χρήματα Ἃ18- 
Πηρτθηοἃ - - - 17 

κυανὸς - - - - 1566 
κυλινδοῦμαι, 860,86 οὗ - θ9, 74 
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Ῥαβθ Ῥαρα 

λανθάνω υϑοὰ ΡΘΙΒΟΠΑΙΪΥ - 22 .| ὀλέγον 88 δᾶνο}ξ[ - - 102 

λέγω, Ὀγχοδοηῦ 804 ἃ8 ἃ ρ6Γ- ὅλῳ καὶ παντί - - - θὅ 
ἴοο - - - - 4 ὅμοιος, " οτμοροπθοῦϑ᾽ «- 144. 

λέγω, νὰ 866. ἰηδίοδα οὗ ὅμως δοίογε ἃ ῬδιΠΟΙρΙαὶ 
περὶ δῃᾷ φθηϊνο - .« 68] οεοἶδιβο - - - - 96 

λέγω, ψἱ}} δάνογ οὗ τηδῃ- ὅπως ἂν - - - - 7 

ΠΕΡ ΘΟῸΡΙΘα τὴν δοοιβ. 
οὗ οδ]θοῖ - - - θά 

λόγοφ δῃᾷ μῦθος, ἀϑᾶρθ οὗ - 12 

μανθάνω Ορροβθοᾶ ἴο εὑρίσκω 81] 

μέγα βοᾶν - - - 128 

μέγα λέγειν, ἴο δοαϑέ - - 10ὅ 

μέγας ΞξΞ ἀϊοιϊδ - 16 

μέν οταἰϊθὰ - - - 1608 
μέν ἴῃ 8} ΔρΡρομα θα βϑοοπᾶ- 

ΔΙῪ Οἶαῦβθο - - - 66 

μέντοι ἴῃ ΤΟΡ]165 ΞΞ υὉ - 84 

μέσως βεβιωκέναι - - 166 

μέτριοι οἱ, Β0η88 οὗ ἰῃ Ῥ]}11ο- 

ΒΟΡΩΥ - - - - 72 
μηδείς ΒΕ] ΟἸηΘα αἴθ μήτε 

τις “- - - - 27 

μή πιὰ πα ϊοαίῖνο δέου νοΓὉ8 
οὗ αγησ - ὀ- ὅ8, 79 

μὴ οὗ, Ἰαϊροάδιαοίηρ 8. τ]ὰ 

ΒΟΡΔΌΟΩ - - 90, 8ὅ 

μὴ οὐ ψὰῦ ἰπβηϊανο - - 81] 
μορμολύκεια - - - δ8δ 

μορφῥφ - - - - 150 
μῦθος δα λόγος, υϑᾶρθ οὗ - 12 

Νοῦν, ῥγαΐβο οὗ, ἴῃ ΕΡΙΟΒΔΓ- 
8 - - - - δὅ 

ξυγηραφικῶφ «- - - 

ξυμβαίνει, ρογβοηδὶ ἃηα 1ῃ- 

ῬΘΥΒΟΠ8] ὑβᾶρὸ οὗ - - 91 
ξυνουσία - - - 

ὅπως μή - - - - 728 

οἶμαι ἴῃ Β6η86 οὗ μέμνημαε - 12ὅ 

οἷος, αὐϊτϑδοίίοῃ ἴῃ 6488 οὗ - 19] 

οἷος ΞΞΞ ὅτι τοιοῦτος - - 168 

ὅς, οχμϊββίοη οὗ 118 βροοπὰ 

τοροϊοη - - - 69 

ὅ,τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, ὈΤΟΥΗ 

ἴῃ Ῥδγθη ΘΟ Ά}}}7 - - 80 
οὐ ἀτορροᾶ ουῦ - [61,184 
οὐ γάρ - - - - 10 

οὐσία, «- - - 28,125 

οὗτος πὶ δέ ἴῃ ἰῃ6 ἀροάο- 

518 - - - 61,67 

οὕτως αἴζοῦ ἃ ρδυίϊορ]Β 18,124 

οὐδὲν εἰπεῖν, 0 ἑαϊξ Ἠοτιϑόηϑόὸ ὅθ 

ὀχεῖσθαι ἐπ᾽ ἐλπέδος - .-. 88 

ὄχημα τ νὸς 187 

παιδικά, ἀνθρώπινα ἀπ θεῖα 82 

παῖς ἐν ἡμῖν, “186 ἱπέου οὐ η8- 

ἴγθ᾽ - - - - ὅϑ8 
παντὸς γε μᾶλλον, ΘΧΡΙΔΏΔ- 

[οη οὗ - - - - 90 

παραβαλεῖν τὴν κκφαληῆν - 128 

παραλαμβάνω, ἴῃ οἀποδύοη 79 

παραμυθία διὰ πίστις - - 89 

παρίστασθαι, ιϑθα ᾿τηροΓΒοη- 

8} ν - - - - ὅ 

πάσχειν ἀπὸ δΔηᾷ ὑπό - - 75. 

πατραλοίας - - - 188 

περί Μ10} 8οο. δῃα τ σοῦ. 2 

περὶ κύκλῳ - - - 1δὅ 

πίστις Δηα παραμυθία - . 9ῶ39 
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Ῥαφθ Ῥαρο 

πλάττω, οὗ οὐ - - 78 | τέλος οὗ ΤΟΔΒΟΏΪηΡ - - δὅξ 
πλέον 88 ἃ Βυρϑίδη δνε - 87 τί δέ; υαϑοᾶ ΘΠ ΡΟ ]6Α}}Υ - 20 
ποιεῖν, Οὗ γΘΥΒΘ-ΟΟΙΩΡΟΒΙΐοη 19 
ποιεῖν, οὗ δοίϊοη οὗ ροΐϑοη - 166 
ποιηταΐ οἱ, οὗ [886 ΘΑΥΪΥ ΡΒ ϊ- 
Ἰοϑόρθοθ - - - 2ὅ 

πολλάκις [ΟΣ οὐ τξΞξ ρεγζαρε 11 
πολλοί οἱ, ΜΠ οὐ τὶὺουΐ 

ἄνθρωποι - - - 68 
πότερον ΟἸηϊ ἰοα - -2,19 
πρέπει ὙΠῸ Ῥδγ ϊοΡ]6 ἴον 
1πδηϊθνο - - 160 

πρίν χιϊῃ οομἸ]πηοίϊνο - 17 
πρόθεσις ἸῺ Δ ΠΘΓΆ]8 - - 162 
προοίμιον - - - - 10. 
πρὸς λόγῳ εἶναι - - 528 
σπτοεῖσθαι ΞΞΞ ἱγεριἄαγὸ - 84 

ἐξ - - - 188 
σηπεδόνα λαβεῖν - - 107 
"σκιαγραφίέα, ἀβᾶρθ οὗ - - 86 
σαφές, ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΒΐΟΔΙ Β6ΏΒ6 
ο. - - - - 1 

στέμματα ΟὉἡ πρύμνα οὗ ἃ 
8}Ρ “- - - 8 

συμβαΐένει, ῬΟΥΒΟΙΔΙ δηᾶ [1τ- 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ ἀϑαροθ οὗ - - 8] 

συναίτιον δῃά αἴτιον - - 116 
σχολῇ ΞΞΞ ηυιοῆ, [685 - - 96 

"Σωκράτη δηα -ν ἴῺ {86 86- 
οὐδαύϊνο - - - 8 

φσαυρηδὸν - - - 167 
ταῦτα ἴον τοῦτο - - - 40 
ταῦτα, οὗ ἴδ Ἔχύίογηδὶ του] 49, δ4, 
ταῦτα ϑ6α 8ἃ5 8ῃ δ γτηδίνο 
ΓΟΡΥ - - - .« 60 

τελετί - - - 97 

] ψηλαφάω - - - 

τί δέ; ὁλ86- ΟὨϑ ΓΟ 0}8 8» 

{πν - - - - 62 
τί ἴὺ1 Ρ]υγΆ] τένα - - 2 
τὲ ΞΞΞ βομηοίμιίηρ εὔρους -. 18 
τὶ ΔΡΡροηαρᾶ ἴο σχεδόν, ἐγγύς, 

οἴ. - - - 21 
τὶς ΔΙοπρ ὙΠῸῈ μηδείς - - 27 
τὸ λεγόμενον - - - 29 

] τοῖν γενεσέοιν - - - 42 
τοσοῦτον, “80 ΙΩὈΟὮ δά 0 

ΙΔΟΟ ᾽ “- - - - 728 
τροφή, 8686. οὗ ἱπ ΡΒ 1]ΟΒ0- 
ΡΥ -  -κ - - [71,140 

τοιοῦτος, 864 1ῃ Τεβαμηΐηρ - 86 
τρέοδοι - - - - 142 

ὑποστάθμη - - - 1460 

φαῦλοι, 61458 οὗ, ἰη ῬΆΣ]οΒο- 
Ρ. - - - 87,78. 

φαῦλον πράγμα - - 106 
φιλόσοφον, βρη δοαύϊοι. ἀπά 
οτρίη οὗ ὑπ6 ποτὰ - 27,174, 

φρόνησις, τομἀοτίηρα οὗ {86 
ΠΏ - - - 985 

φρουρά, ταγϑῦϊο τηθδηΐηρ οὗ - 16 
φύρω, ταθίδρβουῖοαὶ β6η868 

οὗ - - - 111125 
φύσις, Ρ]Θομδβίϊο π80ὸ οὗ - 87 
φωνή ἴῃ. Β6η86 οὗ ἀΐαϊεσέξ - 1 

χρήματα διὰ κτήματα ἀἰδ 1 η- 
σαϊβηοα - - . 17 

- 116 

ὥρα ἴῃ, 86η86 οὗ “ἔγοΒημθθΒ᾽ 66 
ΩΝ 
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Ῥαφο Ῥαρο 

ὡφ ὙΠ} ζθῃ. δ8. δηὰ ὙΠῸῈ ὥσπερ ἂν δῃὰ ὥσπερ ἂν εἰ 86 
80. - - - - ὅ8] ὥσπερ, ΜΠ νοῦ, τε φμοάαηι- 

ὡς οὐδὲν χρῆμα - - - 109 ποαοὸ . - . 89 

ὡσαύτως δέ “Ὁ « 486] ὥστε δἴϊον ἔστιν, γίγνεται 180 



σΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, ΙΝ. 

Αρβογρύϊζοη οὗ βυδβίδηϊλψνθο ἱπ 
γοῦρ, 102. 

Δμδοοϊα ΒΟ ἴῃ οδϑρ, 6ὅ, 68, 188. 
Απδοο] αὐ Βοη ἴῃ ροπᾶογ, 87. 
Απϑοοϊαύδοι, μὰ παμαροσ, 17, 88, 

98, 146. 
Αμδοοϊμοι ἱῃ δροάοβοϑ, θ8, 82, 

δῖ, 98. 
Αμδοοϊυῦῃοη---μέν πιύβου δέ, 

88. 
Απδοοϊαῦμοη τὶν ὡς, 144. 
Δογῖϑὺ οὗ ᾿πάδβηῖνο ἔγθαῦοηου, 48. 

Ανίϊοϊο, Ομ ἱββϑίουβ οὗ, 2, 47, ὅ2, 

75, 80. 

Αϑυμπάοίοῃ, 48. 

Αὐὐτδοίζοῃ οὗ 8 ποι ηδῦνο ᾿πΐο 

δηοῦμο ον ο880, 29, 89, 191. 

(ὐτηραγαίνο τιν σοηϊα, οὗ ῥχο- 

ποὰῃ δα οἶλαδο αὶ ἢ, 92. 

(ὐοπιρατγαίνο τὴ πρό δϑᾶ ροηϊ- 

νο, 110. 

Οοπάθηβοα ΡμρΑθ68 δα σομϑίστιο- 

ΐομϑ, ὅ2, 71, 158, 1δδ, 108. 

Οοπ͵υποίενο, ΕΌΥΤΩΒ οὗ, ἰῃ ψοΓὮ 8 ἴῃ 

υμι, δ, ὅ8. 

Βυρ!ϊοαίίοι οὗ οορτιαῦθ γον τ 
165. Βα ρδύδηςλνο, 8ὅ. 

ἘΠΡΒΘμ δηλ, 14., 30. 

αἀϑηϊνο δρροπᾶρα δραχορϑίϊοδ!]ν, 
111. 

θεῖν πῖῦὰ περί Ρῥ]οομαβίϊο 
112, 

Ἡγρογραίοη, 122, 

Τιάὶτϑοῦ ΒΡΘΘΟΙ, Υ. οὔέγια ογαΐϊο. 
Τηβηϊθίνο οὗ Αοχὶϑῦ δέος γοσῦ οἵ 

λορε, 81. 

[Γηβηϊθνο Επΐαχο δ οἷός τε 
εἰμι, 41. 

Τηδηϊθνο, Οἰθγαπαϊνθ τιϑαρθ οὗ, 78. 
Τηβηϊθίνο, οχργοϑϑίησ ΟΠ ραίζοι, 

79. 
Ταβηϊῖνο, ΕΡροχοροίϊο, 16]. 

Οδίέχια ογαΐϊο, Ταβηϊτῖνο ἰη, 48. 
Οδἴέψωια ογαύϊο, Οριδάνεϑ ἱπη, 86, 
87, 106, 109. 

Οἰηϊβϑιοη οὗ νοσρβ, 20. 
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Φ 

Ορίαἴνα, Εὐσίὴβ οἵ, ἴῃ νοσῦβ ἴῃ Ϊ Ῥγοποῦηβ, Ποιμοηδίσγαυνο, ᾿ἰΑΧὶν 

τυμι, 169. πϑοὰ, 187, 1δ0. 

Ῥαζομοχηδβῖα, 76. Βοϊαῦνο οἰαυθο ἰῃ ἐμά! γοοῦ ΒΡΘΘΟΙ, 

ῬΟΥΡὮΓΑΒΙβ, 104. 48, 
Ρ]οομδβίϊο 186 οὗ περί, προ, 112, | Βοϊαῖάνο οἰδῦδβο δυβοσ θα Ὀγ {86 

1106. ἰηἰοστορδίννο οἶδθδβο, 61, 6. 
ΡΊυγαΙ ἴο δἰηρῦϊαγ, Τυδμδι θη | ΒΒ οἸαίνο, Οτηϊββίοη οἵ βεοοηά, 69, 

ἔτοτα, 17, 88. 78. 



σΘΕΝΕΒΑΙ, ΤΙΝ ΕΧ. 

Αοράοιῃιοθ, Παον, 80. 

“Ζολύηοδ (βϑοοταίλουβ), 176, 182. 
“οϊνίιθ, Ῥγυμαρογθαμῖϑα οἔ, 

.. 141, 160, 197, 249. 

ΤΕβου]δριΌ8, ΤΥ οσβρ οἵ, 264. 

ΖἜορ, 12, 184. 

Απαχασογαϑ, 109, 112, 114, 240. 

“«παχίγηιοηεδ, 108, 118, 117. 

Απακσιηιαπάον, 148, 148, 258, 

Απηΐξδίϊοησε, 171, 182. 

Αρο]]ο, Βοϊαϊίοῃ οὗ ϑοογαῦββ ἴο, 

χυὶ!., 10, 80. 

«Α»οϊοάογιιδ, 178. 

Ασραπιθηΐδβ ἴῃ ἴδοι οὗ ΙΤηΠηΟΥ- 

ἰα]ὐγ, ᾿θορηϑῖοι οὗ, ΧΧ.-ΧΧΥ ,. 

Αγ.ίϊάεθ, 17. 

Ανωϊρριι, 180, 181. 

Ανιίορῆλαηοέ8, Βοϊδύϊοι οὗ, ἴο ὅο- 

ογδίθϑ, 86, 89, 40, | 
Αγιίοῖζο----ΟΥἸ Δ ΟΙΒΙὴ8 οἱ Ῥ]δύοηϊο 

ἀοοίτϊηο8,122,161,219,229.80. 

Αγιρίοίϊο ---- Ὑἰοτβ οὰ ϑυϊοϊᾶο, 

208.4. [ἰαἱὐν, χχῖχ. 
Αγιδίοὐίε--- Αἰιιῦαἀδ οὗ ἴο [π|π]οΥ- 

᾿ Αγνμίοίίο, Ῥοογθηοοα ἴο, 44-ὅ, 89, 

960, 108-29, 196, 325, 240, 257. 

ΑὐΒΘηΐδηβ, Ττδὶΐβ οὗ σμδγδοῦθυ ἴῃ, 

7, 178, 204, 261. 

“Δ ισιιβέϊηε, Βοΐογθηοθθ ἴο, χχί,, 

71, 201, 239, 248.4. 

ΒαΡΡαγίδηβ, ασθὸκ Ἐδβιλμηδϊα οἵ, 

ὅ9, 60, 108, 226. 

Βοάγν, Βεϊδίίοιυ. οὗ ἴο ὑμ6 δου, 

16, θὅ, 210, 258. 

Βηεδιχηϊηΐϑιη, Ποίογθησοθ ἰο, 147, 

92ὅ, 285, 239, 2348. 

Βυάάπίθ, 214. 

Οδυδαίίοη, ῬῬΥΤΏΔΙΥ. Αποϊδηῦ 

ΤἝΘΟΣΙοΒ οὗ, 101-119, 

ὅλυ86, Τηρογίϑποθ οὗ 86 πούϊοῃ 

οὗ, 221. 

Οὐδο8, 18, 179. 

ΟΒδσοι, ΠθοθθοΥ οἵ ταγίδο οἵ, 

156. 

Οἴοογο, Οτιυϊοϊβταβ οὗ, οη Ῥ]δῦο, Χ., 

ΧΡΙ]., ΧΧΙΪ., ΧΧΥ͂].-]]., χχίχ,, 

181-2, 218. 

Οοογο, Βοίθγθηοθβ ἴο, 21, 86, 6ὅ, 

72, 161, 188, 198, 200, 202, 

210, 234, 240. 
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ΟἸἰεοπιδγοίι, 181, 301. ριρεπεε, 116. 

ΟΟΟΚ, ΜυΙΠΟΙΟΩΥ τοραγάϊηρ ὑμ6, ͵ μοϊτα (οἱ Μορδγδ), 180. 
2θὅ. Ἐνεπι, 188. 

Οοτὶο Ῥοοῖδ, Αἰξύπθ οὗ ἴο 8ο- 

ογαΐθβδ, 839, 

“ΟΟὨ ΒΟ] οηοδ, 199. 
Οὐδβιμοροηῖοδ, Αποϊοθηί, 241. 
Οὐβσηοβ, στόν οὗ 86 ποίίοη οἴ, 

187. 

Οτοδίου, ΤὨδ ποὔοη οἵ, ἀογίνοα 

ἔγοιῃ ογιρύαγο, 24]. 

Ονιΐο, 178. 

Ονοδιῖμ, 176. 

Οἰοβίρριιω, 177. 

Ογεβίοβ, ϑοοί οὗ, χὶχ., 24, 204. 

ΟΥὐτοηδιοίβχη, χὶχ., 182, 204. 

Τοῦ, Ττηᾶρθβ δηα ΘΟ ὙΠΟΏΥΤΩΒ Οἶ, 

14.7,923,48,114,,41,211.2, 264. 

Ῥοαίμ, Αποϊθηῦ ἔθοηρ ἰοταγάϑ, 

159, 168, 197.9, 

Τθοαῦ, αὐ οἰ παῦϊοῃβ ἴῃ, 81. 

“Ὧ 6116, Ε ναὶ οὗ, ὅ: 

Ῥίδίοριο, Εοαύασοβ οὗ, ΘΟΙΏΙΠΟΙ 

ἴο Τταροᾶν, ΧΙ,, ΧΙΧ. ἢ: 

Ὁϊοιγβῖδο ΒΕ 68, 87-8, 

ἨΔ] βτη, ΤΊδοοΒ οὗ, 160. 

Μοδεογαΐεξβ, 178. 

ἙἘδΔαοδίϊοι, ϑοογαῦϊο τηϑὺ βοᾷ οἔ, 
218. 

Ἑπάγηαϊου, γύπα οὗ, 45. 

Ἡιρεαοοῖεδβ, ΟἸηΐοῦθ οὗ, 108, 

117, 141, 286. 
Ἑριοδαγηλιιδ, ΟΡ Π]ΟἢΒ δηα 1ηῆι- 

Θῃ66 οὗ, 95, 62, 218. 

ἘΡΙουτϑδηΐβηι, Ηϊβίοσ δ] ἀοϑοθηὺ 
οὗ, 188. 

ἘΡΙουτοδηΐβηι, Εἰ δαί ΓΟΒ οἵ, ΧΧΊΧ., 
99, 44, 199, 208, 

ΟἸδυουθβ, Ῥγονοῦ ἴσοῃα Ατί οἵ, 

144. 

Ἡροδίο, Ὑοσβεὶρ οἵ, 142. 

ΗδΏ]οοῖς, [586 οὗ, 261. 

Ἡεγαοίδέιδ,Ἠ ΟΡρϊπῖομβ οὗ, 108, 

219. 
ἨδΓΟΌΪο8, Τορϑπαβ οὗ 91, 214. 

Ἡδεγηιοσεηόε, 176. 
Ἠδεοά, Βανουσιο ὑοχὺ ἴσοι, 102. 

ἩἨδεϊοά, Μγίδο οὗ 086 ΕἾνο Αγϑϑ, 

299. 
Ἡδεεῖοα, ΑὉΒοστθῆοο οὗ 86 θᾶ, 

147. 
Ἡοίξοσϑο, β'οοὶδὶ ροβιίοη οὗ, 8. 

Ἠϊρροογαίεβ οῃ Τα πούϊοη οὗἩ Ὀγαη, 

108. 
ΟΉ16)", ἸΤΩΔΡΟΙῪ ἀουνοα ἔτόμα, 

71, 105.ὅ, 110. 
ἩοΡιον, Απἰαροπίδη οὗ Ρ]αῖο ἴθ, 

70, 160, 162, 196. 
Ἡοηιον, Ἑανουσῖῖο ὑοχὺ ἔροσα, 108. 

σορὸν, Ἐφ ηρ οὗ ἑοταγαὰ Το δι, 

198. 
Ἡονιον, Ἐδοϊηρ οὗ ἰονγαγβ {86 

ὅδ, 148. 

Ἡοπιοῦ, Ἐ ΘΟ ηρ οὗ ἰοπαγὰ δαὶ- 

εἷάς, 202. 

Ἡονιοῦ, ΑὈβομοθ οὗ Μοίθιρϑυ- 

οι οϑἱβ δῃᾷ ΟΥρἰοῖδτῃ ἴῃ, 29ὅ- 7, 
2θὅ. 

1646849, Ρ]αἰοπῖο ἀοοίσιμο οἵ, 20, 

28, 49, 121. 
1ᾶοδ8, Ηϊβυογίοαὶ ἀθνθιορτηθηὺ οὗ 

ἀοούίτμα οἵ, 218-9.. 



ΙΝΕΧ. 

1688, Ατίϑιίου θ᾽ 8 οὐ ἱοΐβη οὗ, 96, 

122, 219. 

Ἰπητηουίδ! ἶγ, ΗΠ] ΒΟΥΥ οὗ ἐμ Ποο- 

ἰσϊηο οὗ, ἃ8 ἃ ρατὶ οὗ ῬΒΠΟΒΟΡὮΥ, 

ΧΥἹ].ΧΧχ. 

Τταογίδ ν, Γηϑίξηοίβ οὗ, ΧΧΥΙΣ., 

14, 140, 212.8. 

Ττητηοσίδ! ν, ἘΠ] οσηδῦ!ο ΤΟΡτθ- 

βοηὐδ ϊοηβ οὗ, ΧΧΛΊΉ., 287-8. 
Τιημγογ δ ν, Βδοθηδίοη οὗ Ατρτι- 

τηθηὐβ 1. ἔδυ οῦ οὗ, ΧΧ.- ΧΧΥΪ,, 

Καονϊεαρο, Οτρίπ οὗ, δοοοταϊηρ 
ἴο Ρ]αο, 220-]. 

Καυον]οᾶρο, Ἐο]αίίοη οὗ ἰο Ὑιτγαο, 
229, 

11ἴο, ΕΤΑΡΙΘΙΙΒ οὗ, 44, 114,, 19, 

2588. 
1ἴο6, Τίονο οὗ, 14, 166. 

Μϑδη, Βοἰαϊθη οὗ ἴο ἸοΟνΤΟΥ 88]- 

Τγ 815, 217, 256-17. 

ΜῈομοχοηιβ, 177. 

Μοιο 5 ὁ Ποβ]8, ΟἹ] ἀοδὺ ὑγᾶθοδ οὗ 

ἴῃ ατοοορ, 4δὅ, 288. 

Μούοι ρϑυοῃοβὶβ ἰπίο Ὀοαΐθ5 οὗ 

ΒΏΪ2415, 71. 

Μοίοθια ρΒυ ΟΒΟΒ18, ῬουοαΒ οὗ ογοΐο 

οὗ, 141. 

Μ᾿ϑδη ΤΟΡΥ, 92, 199. 

Μομοίμοίδβτη, 117, 190, 
Μυβίο, βγη 1108] οὗ ϑοίθησο δηᾶ 

ῬΒΠΟΒοΡΏν, 189. 
Μψβίοσίθθ, [ΠΩΔΡΌΤΥ δοιτονοά 

ἔτοια, 37, 140, 257. 
Μγιμ68, Ρ]αὐο᾽Β 86 οὗ, 14, 00. 

ΝΕρΒύΐηραϊο, Οδαγδοῖος οὗ βοῃρ 

οὗ, 247. 
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Οαίμβ, βοογαίξς ἔοστϑ οὗ, .28. 
Οἰγηιρτοάογιιβ, ΟὈϑογναῦοηβ οὗ, 

18, 234, 28, 31, 46, 64, 1580, 

192.5, 228, 262. 

Οἰγηιριοάογιιδ, ΟΥἰὑϊοῖϑιηβ ὈΥ, οἢ 

Εἰγϑὺ δῃᾶ Ταϑὺ Ασρυχηοηίθ, 40, 

158. 

Οἰγηυρίοαογιιθ, ΟΥἰ δ οἾβηη8β Ὁ, οἡ 

Μο ορΒυοΒοβίβ, 71. 
Οἰγηιριοάογιιδ, Οὐ 1 οἴϑτα8. Ὀγ, ΟἹ 

δοογαίϊο αἸδ]θοίϊο, 46. 

Οἰγηιρτοάογιο, ΟΥ̓ ΟΙΒιηΒ. Ὁ, ΟἹ 

ΡΙδίομπὶο ἀοοίγπο οἱ Ῥεγροῦυδὶ 

Ῥυμιβῃτηρηΐβ, 1δὅ7. 

Οἰγηιρτοάογιιβ, ΟΥΟΙΟΙΒΙῚΒ ὉΥ, οὩ 

ὑμ6 οἶῆοοσ οὗ [η6 ἥδηβϑβ, 216. 

Οἰγηυριοαονγι8.-- ΘΤΩΤΆΔΥΥ οἵ Εἰν]- 

ἀθηοθοθ οὗ Ὀδ]1οῦ ἴῃ ἃ Ἐπαῦυγο 

δίαῖο, 140. 
Οἰψηυρτο(ογι8.---το δ ΥΩΤΆΔΥΥ οὗ Εἰν]- 

ἀθηο68 οὗ Βα ρου στ οὗ ὅοα] ἴο 

Βοάν, 258. 

Οἰγηιρτοάογιι8----ΉΘΟΥΥ οἱ Β8Ὁ- 

Ἰθιτ ηθδῃ Οχρ οδϑίοηϑ, 158. 

Οἰγηιρτοαογιι8---ΤΉΘΟΥΥ οὗὐ {86 

ΕοαΣ Βίνουη, 158. 

ΟΥΡΒΙοἴϑια, Γηῆποηοο οὗ, 1ὅ, 16, 

91, 197, 286. 

Ογίσοη, Βοίογθησθα ὑυ, χχῖχ., 60, 

167, 179, 244. 

Ῥαπαένιδ οἡ 86 ῬΠδαο, ΧΧΧΙ. 

Ρλααάο, κν., 179. 

Ρλυϊοίαι, 14. 180, 190. 
ῬΒΙΟΒΟΡὮν, 1,6δαϊηρ πιονοιβθηΐδ 

ἴῃ ΘΓ ΟὝθοκ, χχ,, 107.117. 

ῬΒΙΠΟΒΟΡῈΥ 88 ἃ ίυαν οὗ Ποδίι, 

21, 210-ὅ. 

ῬΒΙΟΒΟΡΥ͂ 8 δυηῦ οὐ δϑρίγαϊίοη, 

27. 



280 

ῬΒΣΙΟΘΟΡΗΥ͂ ἃ ΠΔΙΤΟῪ ραΐδ, 28. 
ῬΕΣΙΟΘΟΡΕΥ͂ α Ῥυγραίίοη δἀπὰ Ἐ6- 

ΘΟΥ̓ΘΥΥ͂, 87, 188. [187. 

ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ ὑπὸ ΗἸρσμοσὶ Μυεῖο, 

ῬΒ]1υΒ, 2, 1δ2, 178-4. 180. 
ῬΒοηῖχ, Βἰηϊδβολίίοη οὗ, 259. 
Ῥιμπαάαγν, Ῥγιμαρόγοδη ἴσαοοθθ ἴῃ, 

160, 186, 197, 227. 
Ρίαΐίο, Βοϊαϊϊοη οἵ ἴο οὐδοῦ 80- 

ογδίϊοβ, 177-8. 
Ῥιαίο, Αἰϊομίϊοι οὗ ὕο ρῥῃγβὶοδὶ 

ῬΒομοϊαθηδ, 109, 145, 152. 

Ῥίαίο, ῬοοΆλΑΣ ομλϊπθηθα οὗ 1ἢ 

Αποϊοηὺ ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΥ, χνἹ]., 198, 

201, 214. 
ΡΙαυοιΐβπι, Απδιορῖθθ δὰ Οὐη- 

ἰγαϑὶβ οὗ ἴο Ομ τιβυλδη Ὠοοίτ6, 

ΧΧΥΪΙ,, 24. 68, 73, 14, 210-ὅ, 
288, 241. 

ΡΙυΐαγοι, Βοίογθηῃοοθ ἴο, συ]. ὅ, 

12, 14, 22, 80-4:6, 1δ8, 160, 

178.9, 184.7, 200, 211. 
Ῥορίτυ, Νοῖθ οὔ Διϊβύουυ οὗ ὑδ8 

ψοχα, 12. 

ῬοΪ νυ οῖβι, Αποϊθηῦ ργούθϑίϑ 

ἀρϑδϊηδῦ, 117, 190. 
Ῥγο-οχιβύθηοθ οὗ δου β, Πορτηᾶ 

οὗ, 46, 242.7. 
Ῥτονουῦιαὶ οὐ ῬΑΥΔΌΣΙΟΔ] ΘΧΡΓΘΒ- 

ΒΙΟΏ8Β :-- 

“ὝΒοια 6 ροᾶβ ἰοῦθ ἀΐθ 
γουμρ, 198. 

“ἘΣ Π18110 π1}}} δι, 44. 
ὁμοῦ πάντα χρήματα, 240. 

πρὸς δύο... . οὐδ᾽ Ἡρακλῆς, 

91. 
ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ, 94. 
δεδωὺς τὴν ἑαυτοῦ σκιάν, 124. 

Γλαύκου τέχνη, 144. 

φείδεσθαι οὐδενὸς ἐνόντος, 1660. 

ΙΝΘΕΧ. 

Ῥχγονιάθῃσο, Αποϊθης υἱοτγβ οἵ, 

Χχν,, ΧΧΥΪΣ,, 17. 

Ῥγίλαφογας, Οοπηθοίίΐοη οὗ πῖν 
ῬΆ]1ι5, 174. 

Ῥυγέδασογαϑ, ΤΈΔΟΒΟΣ οὐ Μοίοιῃ- 
ὈΒΥΟΌΟΒΙ8, 2386. 

Ῥυυδβαρογθδηίΐθια, Ἐοϊαύοι οὗ ἰο 

Ρ]διοπίβῃι, 14. 
Ῥγυβαρογοδηίβιη, Βοϊαϊΐοη οὗ ἴο 

Οτρμοΐβι, 1ὅ. 
ῬψΟΒΑΡΟΓΘΔΏΪΆΠῚ ---- ῬΗγΒ1041 δηᾶ 

᾿Αβίσομβοσηῖοδὶ ΠΟ ΓΙ Π68 τποτηο- 

ΤΆΡ]6, 109, 118, 186. 
Ῥγυβδρογθδηΐβη, Ὠ0.31185π| οὗ, 160. 
ῬγΟΒΑΡΌΓΣΘΔΠ 8), ΠΗ ΘΏΘ65 οὗ Οἢ 

{86 ῬΠεράο, 174. 

ῬυυΒαρογοδηΐβιη, [008] οοαΐγοβ 

οὗ, 186. 

Βοδδοη, Ὀιρηΐν οὗ ἴῃ Μϑδη, 6], 

108, 225. 
ἘΘΑΒΟΠΙην 88 ἃ σόγδρο, ὅ6, 258. 
Βιοαβοηΐηρ ἃ8 ἃ 8ίορβθ Οὐ Ὀδί]ο, 

108. 
ΒΟ σίουβ Εοβναϊβ, Τυαοθ ἀυ- 

ἱηρ᾽, 4. 

ΒΘ Ιβοθηοθ, Ρ]διομὶς ἀοοίγη9 

οὗ, 46, ὅ2, 220, 242. 
Βογνοϊδύϊου, Αἰ τα οἵ ΡῬΙαῖο ἴο- 

ψαΓαΒ 8, 262.8, 

Βοιηδηθ, ὈΙνουρθῆοθθ οὗ, ἔγοῃι 
Οτϑοκα, 7, 72, 90, 204, 206, 

281. 

Βοτιρύατο, ΒΘἴθγθηϑοϑ [0 ἀοοίσί 68 
ΟΥ Ὀδδβδροδ οὗ, Χχγ., ΧΧΥἹ., 4. 

7, 13, 14. 24-ὅ.-.1-.8.9, 82.ὅ-7, 
ὅ4, 67, 74-6, 91, 1160, 147, 
1δ0-7-.8, 161.9, 191, 202, 224, 
231-2.8-.4, 241-4.7, 252, 2θὅ. 
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θη Βδ Ομ θη, Ὠοἔθοῖβ οὗ, 49, 
217, 221. 

βϑϑηβοβ, ῬΕΣΟβορῃῖοδὶ ροβίἴοη οὗ, 
211.5.7. 

ΒΠομυ8, δύοσν οὗ Μ|Ἃ48 δηᾶ, 199, 
ϑιὐηιηνίαξβ, 179. 

ϑοοναίοδ 88 Ῥτοϊδροηϊδῦ ἴῃ [86 
Ὀίδίορτιο, ΣΙ. 

ϑοογαΐο8---- 8 τοϊαϊοη ἴο ΑΡο]]ο, 
ΧΥΪ!,., 10. 

ϑοογαΐε8----ΠΒΟΙΔΟΙΣ τη’ οὗ, ἀγΘΆ 8 

οὗ, οἴο., 11. 

ϑοογαΐοβ, ἸταΡ οὐ οὗ, ἰῃ δἰ γο, 
οἴο., 29, 181. 

ϑοοναίο8-.--- ΔΌΜΟΥ οἵ ΠὨ1Δ]οοῖς 1Π)6- 
δηϊίομβ, ὅ8, 162. 

ϑοογαΐοδ, ἸἩοτηθϑύϊο το δίϊοπβ οἵἁ, 
8, 169.4. 

ϑοογαῖοβ, Ῥοβίποη οὗ ἴῃ {Π6 δῖ8- 

ΤΟΥΥῪ οὗ ΕΠ μϊοΒ, 107, ἢ. 

Θοσγαΐεβ, Αἰαϊααθ οὗὐ ἰοπαγὰ 

ῬΉγβίοβ, 109, 112. 

Θοογαίε8, ϑιδῦαγο δηὰ σου ἤδη 6 

οὗ, 127, 167, 18ὅ, ἢ, 
ϑοογαίο8----ῬΟ ΟΡ οὗ ΑὈΒἰγδοίζοη, 

26. 

ϑοογαΐε8.---- ΟΠ Π688. οὗἨ ἴῸΓ εἐρω- 
νεία, 16], 184, 

ϑοοναΐεδ, ῬΊαγἕ] ΟὐΙμροθῦγο οὗ, 

20, 88, 161-7. 
ϑοογαΐξε8----Οοηΐτα! ἤρατο ἰη Οτθοκ 

ῬΒΣΟΒΟΡὮΥ, 181-2. 
Βορ ἰϑίθ, ΑἸ] αβίομβ ἴο, 94, 98, 

117.9, 220. 
ϑοι!], Βοϊδίίοη οὗ ἰο Βοάν, 16, 68, 

211, 258. 
50] δβ ἃ Ηδυηοην, 82-8. 

ΒΟῸΪ 848. ΤΏΟΓΘ ὑδη 8 ΗΔΙΙΏΟΩΥ, 

102-83. 
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5οὰ} 848 ποὺ {π0 οβοοῖ, θα [89 
οδῦδο οἱ [1ῖ6, 188. 

Ξου 48 οοπδεναϊπρσ ὑμ6 Μδη, 
161]. 

Βιοϊοίθτη, ΗΪαίοτοδὶ ἀοϑοθηΐ οἵ, 
188. 

ιοϊοίδτη, ΓΠουὕδηοο ἔγσομι Η 6 γἃ- 

οἰπβ, 108. 

οιοίδη, Αἰϊαᾶς οὗ ἰοναγά 

δαϊοϊάο, 90] -4.ὅ. 

Βιοϊοίδα, Αὐὐλαάε οὗὐ ἰοψαγά 

Τιιτηογ δ! ἐν, 239, 254. 
ϑέγαίο, Οὐ λοἰϑτηβ Ὁγ, 260. 

δυϊοϊᾶο, Αποϊθηῦ διὰ Μοάδσῃ 

γίονβ οἵ, 200.9, 218. 

ϑΌΡοΙΒ ομβ, 70, 104,147, 2349, 
266. 

ὥὕπϑη, βοηρ οὗ, 248-80. 

ΤΟΙ ΟΙορΥ, ΕΔΥΙΥ ἰτᾶσοθ οἱ, 11. 
Τλαῖΐεε, 118, 940. 

ΤΊ οΒ, ΠοΙδίίοη οὗ ἴο ῬὨ]]οβο- 
ῬἈΒΥ, 22, 186. 

Τμοίβιη οὗ ἔμθ Αποϊοηΐθ, χχυΐ., 
241. 

Τιδαϊ του, ἘΠ ίογθηοοθ ἰἴῃ ὑμ6 

Ῥμϑᾶο ἰο Βοϊὶσίουβ, 19, 82, 

Τιδαϊοη, ΑΌΒΘηοΘ οὗ ἃ [ουτηδ] 

δτρυτϊηθηῦ ἔγοτη, ΧΧΥΣΣ. 

γηΐαο, ΡΙαίοηϊο πούϊοῃϑ οὗ, 84-6, 
161. 

γιῖαο, Αποίοηῦ ποίϊοῃβ οἵ, 
227-94, 

γιγίαοθ, Ηβίοσιοα] ονοϊυϊίοη οὗ 

ἐμ6 ΒΟΥ, 294, 

Ταπίλίρρε, 8, 164, 

“Χεπορδαηεος, 25, ἢ. 

Ο2 
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Χεπορλοη--- Ὀογθποθθ ἰῃ ἷ8 [ Χεπορῆοη ου. ϑυΐοϊάε, 208. 
Ρἱοΐαγο οὗ ϑοογαῦθϑ ἔτοτα ὑμαὺ Ὁν 1 Χεπορῆοπ, ΤΊδοαΒ οὗ 16] τὴ ἴῃ, 
ΡΙαῦο, χϑὶϊ!., 11, 14,109, 182,͵]| 23217-8, 2δδ. 
188. [228.9. ] Χεπορῆοπ, Ῥοβιξιοι οὗ, ἴῃ βοογα- 

“Χεπορῆοη οὐ πα γ]γίαθθ, 170, ἰἰς Βοῖοο], 178, 182, 

ΤΗΕ ἘΝ. 

- - --.-------- 

ΑΒΈΕΒΌΕΕΝ: ΡῬΕΙΧΈΚΡ ΒΥ ΛΗΤΗΠΝ ΚΕΙΧΟ ΑΝΡ ΟΟΜΡΑΝΥ. 

' 

---- ᾿Ξ ..-...- .......ἍϑἍψ -“πὐἰνρν.. ἀπ σ«νσυυσσσδουνδαυυσυτ ὃν. ον «αὐόσυσπσδδουνυυσδσνν» οὐδ ηδθυθοναδυνῦδα,. 
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